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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية
ال�سلوك العدواين هو �سلوك م�صاحب للم�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني ،كما �أن
ال�سلوك املقاوم هو �سلوك مرتبط بطبيعة ال�شعب الفل�سطيني ،وحقه يف الدفاع عن
هويته و�أر�ضه ومقد�ساته.

مقدمة

مل تختلف امل�سارات املرتبطة بعالقات ال�رصاع بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني يف �سنتي
 2017–2016عنها يف ال�سنوات ال�سابقة .وب�شكل عام فقد ات�سمت هذه امل�سارات مبا يلي:
 .1ا�ستمرار العدوان الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�سطيني من خالل االحتالل ،وا�ستغالل حالة عدم
التكاف�ؤ يف امتالك �أدوات القوة والبط�ش لدى الطرف الإ�رسائيلي مقابل الطرف الفل�سطيني .وهو
ما يوقع عادة خ�سائر �أكرب يف اجلانب الفل�سطيني ال�صامد الذي يتعر�ض للعدوان.
 .2ا�ستمرار ال�صمود والثبات الفل�سطيني ،وا�ستمرار ّ
خط املقاومة ،وقدرته على �إبداع و�سائل
جديدة ،بالرغم من كافة �أدوات القمع والقهر التي ميتلكها الطرف الإ�رسائيلي.
 .3قدرة ال�شعب الفل�سطيني على �إف�شال املخططات الإ�رسائيلية وانتزاع املكا�سب ولو جزئياً،
وفر�ض الرتاجع على اجلانب الإ�رسائيلي كما حدث يف هبّة باب الأ�سباط.
�س واالعتقال كو�سيلة للقمع والإخ�ضاع ،مبا يف ذلك
 .4ا�ستمرار ا�ستخدام قوات االحتالل للأَ ْ
االعتقال الإداري التع�سفي ،واعتقال الن�ساء والأطفال؛ يف مقابل حتويل ال�شعب الفل�سطيني
ال�سجون �إىل معاقل لل�صمود والتعبئة والإعداد الن�ضايل؛ مع جناح الأ�رسى يف �أحيان عديدة يف
ال�سجان يف �رصاع الإرادات ومعارك الأمعاء اخلاوية.
فر�ض �إرادتهم على َّ
 .5ا�ستغالل اجلانب الإ�رسائيلي م�سار الت�سوية ال�سلمية لـ“�إدارة” عملية الت�سوية ولي�س للو�صول
�إىل ح ّل .وتعامل مع الت�سوية كغطاء ال�ستمرار برامج التهويد للأر�ض والإن�سان؛ م�ستفيدا ً من
حالة الت�رشذم الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي ،ومن وجود �إدارة �أمريكية “مت�صهينة” توفر
له الغطاء لفر�ض احلقائق على الأر�ض.
� .6إنهاء قرار الرئي�س الأمريكي ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية للقد�س� ،أي �إمكانية لدور �أمريكي
حقيقي يف م�رشوع الت�سوية...؛ وهو �ش َّكل عمليا ً �إنهاء لآمال حت ّول ال�سلطة الفل�سطينية �إىل
دولة حقيقية ذات �سيادة؛ كما �ش ّكل انهيارا ً حقيقيا ً مل�رشوع “الدولتني” �إذا ما و�ضعنا �أي�ضا ً يف
االعتبار جمموعة الإجراءات الإ�رسائيلية التي متت على الأر�ض.
� .7إن ما يعرف بـ“�صفقة القرن” تدخل يف �إطار “ت�صفية” ق�ضية فل�سطني ولي�س “حلها” .و�إن
البيئة العربية بالرغم من �ضعفها و�سعي بع�ض دولها لتطبيع عالقاتها بـ“�إ�رسائيل” �إال �أنها
ما تزال غري نا�ضجة لهكذا �صفقات؛ وما تزال تواجهها �صعوبات حقيقية.
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�أو ًال :العـــدوان الإ�ســـرائيــلــي
واملقاومة الفل�سطينية

وا�صلت “�إ�رسائيل” عدوانها على ال�شعب
الفل�سطيني خالل �سنتي  2016و2017؛ كما
ا�ستمرت االنتفا�ضة الفل�سطينية ال�شعبية يف
ال�ضفة الغربية �ض ّد االنتهاكات الإ�رسائيلية امل�ستمرة لل�شعب الفل�سطيني ،ومقد�ساته ،والتي بد�أت
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015وقد متيزت بالعمليات الفردية ،يف ظ ّل تزايد التن�سيق الأمني بني
�أجهزة الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية وجي�ش االحتالل الإ�رسائيلي على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،كما
�أبقت قوات االحتالل على �إجراءاتها يف التوغالت واالعتقاالت يف ال�ضفة.
و�أعادت العملية التي قام بها ثالثة فل�سطينيني من فل�سطينيي  ،1948من مدينة �أم الفحم ،داخل
باحات امل�سجد الأق�صى املبارك ،يف  ،2017/7/14و�أدت �إىل مقتل جنديني �إ�رسائيليني و�إ�صابة ثالث،
انتفا�ض َة القد�س �إىل الواجهة من جديد ،حيث ارتفعت وترية العمليات �ض ّد االحتالل ب�شكل وا�ضح.
فقد زاد عددها من  94عملية خالل حزيران /يونيو � ،2017إىل  222عملية خالل متوز /يوليو ،2017
منها  87عملية يف �رشقي القد�س ،بعد �أن كانت  21عملية خالل حزيران /يونيو  .2017كما �أعادت
زمام مبادرة العمل املقاوم لأهايل القد�س ولفل�سطينيي  ،1948و�أكدت دورهم الرئي�سي يف الدفاع
عن املقد�سات ب�شكل عام ،وعن امل�سجد الأق�صى ب�شكل خا�ص .كما ت�صاعدت ح ّدة املواجهات
مع االحتالل بعد �إعالن ترامب القد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” ،فقد زاد عددها من  84عملية خالل
ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،2017إىل  249عملية خالل كانون الأول /دي�سمرب .2017
يف املقابل �شهد قطاع غزة ا�ستمرار التهدئة طوال �سنتي  2016و ،2017بالرغم من اخلروقات
الإ�رسائيلية “املحدودة” لها ،والتي قابلها انخفا�ض حا ّد يف �إطالق ال�صواريخ الفل�سطينية من القطاع
باجتاه البلدات واملدن “الإ�رسائيلية” يف فل�سطني املحتلة �سنة  .1948فقد �شهد قطاع غزة  40عملية
�إطالق قذائف �صاروخية وهاون خالل �سنة  ،2016مقابل  27عملية يف ال�سنة التالية ،وذلك ح�سب
معطيات جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك) .1كما ا�ستمرت “�إ�رسائيل” يف �سنتي 2016
و 2017بفر�ض �سيا�سة احل�صار الربي والبحري على قطاع غزة ،لتُك ّر�س واقعا ً غري م�سبوق من
اخلنق االقت�صادي واالجتماعي ل�سكان القطاع ،ولتحكم قيودها على حرية حركة الأفراد وتنقلهم،
ولتفر�ض �إجراءات تق ّو�ض حرية التجارة وتقل�صها ،مبا يف ذلك الواردات من االحتياجات الأ�سا�سية
وال�رضورية حلياة ال�سكان ،وكذلك ال�صادرات من املنتجات الزراعية وال�صناعية.
وحافظت عمليات املقاومة على معدلها خالل �سنتي  ،2017–2016فقد �سجل ال�شاباك
 1,415عملية مقاومة يف �سنة  ،2016مقابل  1,516عملية ُ�سجلت خالل �سنة  2017يف ال�ضفة الغربية
مبا فيها �رشقي القد�س ،وقطاع غزة ،وداخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  .1948وبذلك يكون
املعدل ال�شهري لعمليات املقاومة خالل �سنة  2016يتقارب ومعدل العمليات خالل �سنة .2017
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فقد �سجل ال�شاباك  1,033عملية مقاومة يف ال�ضفة الغربية (ما عدا القد�س) يف �سنة  2016مقابل
 1,096عملية ُ�سجلت خالل �سنة  ،2017و�سجل  327عملية يف �رشقي القد�س يف �سنة  2016مقابل
�سجلت خالل �سنة  ،2017و�سجل  12عملية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948
 368عملية ُ
�سجلت خالل �سنة  ،2017ويف قطاع غزة �سجل ال�شاباك  43عملية يف �سنة 2016
مقابل  13عملية ُ
مقابل  39عملية ُ�سجلت خالل �سنة  ،2017مع الإ�شارة �إىل �أن تقارير ال�شاباك حت�صي العمليات التي
تنطلق من �سيناء امل�رصية مع قطاع غزة ،مع �أنها قليلة جدا ً بالقيا�س مع ما ينطلق من قطاع غزة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم العمليات التي �سجلت خالل ال�سنتني يف ال�ضفة كانت ر�شق حجارة
وزجاجات حارقة.2
كما �أعلنت الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية عن �إحباط عمليات للمقاومة الفل�سطينية خالل �سنتي
 ،2017–2016والك�شف عن خاليا للمقاومة ،بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنية الفل�سطينية .وذكر
مرا�سل ال�ش�ؤون الفل�سطينية مبوقع واال الإخباري �آيف ي�سخاروف� ،أن �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية
ك�شفت يف �سنة  2016نحو  100خلية م�سلحة يف ال�ضفة الغربية ،معظمها تابعة حلما�س .كما ك�شف
رئي�س جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي نداف �أرغمان ،يف � ،2017/6/27أنه منذ بداية �سنة “ 2016متكن
اجلهاز من الو�صول �إىل �أكرث من  2,000خمطط لعمليات فدائية �ض ّد �إ�رسائيل” .كما زعم �أرغمان ،يف
� ،2017/12/24أنه ّ
مت �إحباط  400عملية نوعية منذ بداية  ،2017و�أن ال�شاباك �أحبط  1,100عملية
كان من املحتمل �أن ينفذها �أ�شخا�ص ب�شكل فردي.3
جدول  : 4/1توزيع �أماكن عمليات املقاومة الفل�سطينية 2017–2016

4

ال�سنة ال�ضفة الغربية (ما عدا القد�س) �رشقي القد�س فل�سطني املحتلة �سنة  1948قطاع غزة* املجموع
2016

1,033

327

12

43

1,415

2017

1,096

368

13

39

1,516

املجموع

2,129

695

25

82

2,931

* مبا فيها �سيناء

 .1انتفا�ضة القد�س :2017–2016
�ش ّكلت انتفا�ضة القد�س واحدة من �أهم التطورات التي �أقلقت االحتالل منذ اندالعها يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر 2015؛ والوا�ضح �أن �سلطات االحتالل بدت عاجزة عن الق�ضاء على ما �أ�سمته
“موجة الإرهاب” ،على الرغم من الإجراءات وال�سيا�سات التي تتبعها منذ تطور العمليات الفردية
وهب ليوجه للمحتل
يف بداية االنتفا�ضة .وال�شعب الفل�سطيني جتاوز حالة العجز عند قيادته،
ّ
ر�سالة ب�أن امل�سجد الأق�صى واملقد�سات ّ
خط �أحمر ال ميكن تخطيه.
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واختلفت وترية عمليات املقاومة الفردية ،ال �سيّما عمليات الطعن والدع�س ،التي �أبدع الفل�سطيني
يف �إيجاد و�سائلها ،يف مقابل ا�ستمرار �أعمال ر�شق احلجارة ،واال�شتباكات مع قوات االحتالل
يف �أحياء خمتلفة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويف الوقت الذي ت�شعر فيه �سلطات االحتالل
بانخفا�ض عدد العمليات ،تتواىل عمليات املقاومة ،بعمل نوعي ،و�إن َب ُعدت زمنياً ،مما يدلل على �أنّ
هذا االنخفا�ض ال يعك�س حقيقة تطور االنتفا�ضة ،فالدوافع ما تزال قائمة ،واملحتل ما يزال ميعن يف
�سيا�سات اال�ستيطان ،وتهويد الأماكن ،وطرد الفل�سطينيني ،واالعتداء على الأماكن املقد�سة.
وكان من �أبرز القرارات والتدابري الإ�رسائيلية ملواجهة االنتفا�ضة:5
• تخويل ال�رشطة الإ�رسائيلية �إغالق نقاط االحتكاك يف القد�س ،وفق االعتبارات الأمنية.
• هدم منازل منفذي العمليات ،ومنع بناء منزل مكان البيت امله ّدم.
• م�صادرة �أمالك منفذي العمليات.
• �سحب بطاقات الإقامة الدائمة (الهوية املقد�سية) من منفذي العمليات املقد�سيني.
• منع ت�سليم جثامني منفذي العمليات يف حال ا�ست�شهادهم.
• تعزيز ق ّوات ال�رشطة املتمركزة يف القد�س.
• توظيف  300حار�س �أمني �إ�ضايف للموا�صالت العامة بتكلفة  80مليون �شيكل (نحو  20.1مليون
دوالر).
•	ال�سماح لل�رشطة بالتفتي�ش اجل�سماين لأي فل�سطيني ،حتى من دون وجود �شبهة م�سبقة حليازته
�سالحاً.
• توجيه نتنياهو تعليماتٍ �إىل امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة الإ�رسائيلية والنائب العام �أفيحاي
مندلبليت  Avichai Mandelblitبفح�ص قانونية فكرة �إبعاد العائالت الفل�سطينية التي يثبت
�أنها حر�ضت �أبناءها على تنفيذ عمليات �إىل قطاع غزة.
• ن�صب �ألواح �إ�سمنتية ن ّقالة (جدار) لعزل بع�ض امل�ستعمرات.
• م�صادقة الكني�ست يف  2015/11/2على قانون م�ؤقت يجعل عقوبة را�شقي ال ّزجاجات احلارقة
واحلجارة ال�سج َن ثالث �سنوات كح ّد �أدنى ،وحرمانه من اال�ستفادة من الت�أمني الوطني.
وقد قامت �سلطات االحتالل خالل �سنتي  2016و 2017بانتهاكات ج�سيمة �شملت كافة مناحي
احلياة للمواطن الفل�سطيني ،حيث ّ
مت ن�صب احلواجز وحما�رصة البلدات والقرى ،وتقييد حركة
املواطنني من خالل تقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية والقد�س ب�أكرث من  472حاجزاً ،بالإ�ضافة �إىل
ارتكاب الإعدامات امليدانية اليومية بحقّ ال�شبان والأطفال والفتيات على احلواجز ،وعمليات االعتقال
وترويع املواطنني ،وم�صادرة الأرا�ضي ،وهدم املنازل ،وت�رشيد مئات املواطنني .وذكرت درا�سة
�إح�صائية �أعدها مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق ،التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
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مبنا�سبة مرور عامني على انطالق االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015و�أ�صدرها يف
� ،2017/10/6أن جممل عدد �شهداء انتفا�ضة القد�س بلغ � 347شهيداً ،بينهم  79طفالً و 17امر�أة.
وقد طغت �سيا�سة الإعدام والقتل العمد على احلواجز بحجج وذرائع واهية ،حيث قتلت قوات
االحتالل ما يزيد عن  180فل�سطينيا ً خالل �سنتي االنتفا�ضة .كما انتهجت �سلطات االحتالل
�سيا�سة احتجاز جثامني ال�شهداء واملماطلة بت�سليمهم لذويهم من �أجل دفنها ،وما يزال االحتالل
يحتجز جثامني � 15شهيدا ً يف الثالجات حتى كتابة هذا التقرير ،فيما �أقدمت �سلطات االحتالل على
دفن �أربعة �شهداء يف ما ي�سمى مقابر الأرقام لديها ،يف خمالفة �صارخة للقوانني واملعاهدات الدولية.
و�ضمن �سيا�سة العقاب اجلماعيّ ،
مت هدم وتفجري  41منزالً تعود لعائالت �شهداء و�أ�رسى ممن
تتهمهم دولة االحتالل بتنفيذ عمليات �ض ّدها.6
ويف املقابل ،فقد حافظت انتفا�ضة القد�س على زخمها ،وتنوع عملياتها �ض ّد االحتالل ،ومع
انق�ضاء عامني على بدايتها ،و�صل عدد العمليات التي ُنفذت �ض ّد االحتالل �إىل  3,719عملية ،يف
ال�ضفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�س ،ويف قطاع غزة ،وداخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة  .1948وقد �أ�سفرت عمليات املقاومة عن مقتل � 57إ�رسائيلياً ،و�إ�صابة � 416آخرين ،وذلك
ح�سب معطيات جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم العمليات التي ُ�سجلت
خالل تلك الفرتة يف ال�ضفة كانت ر�شق حجارة وزجاجات حارقة.7
�أ .ه َّبة باب الأ�سباط:
يف واحدة من �أبرز العمليات النوعية يف انتفا�ضة القد�س ،نفذ ثالثة من فل�سطينيي  1948من
مدينة �أم الفحم ،يف  ،2017/7/14عملية عند باب الأ�سباط� ،أدت �إىل قتل اثنني من جنود االحتالل
املتمركزين عند الباب ،وا�ست�شهاد املنفذين .ور�أى وزير الأمن الداخلي جلعاد �أردان Gilad Erdan
�أن العملية “خطرية” بالقدر الذي ي�ستدعي �إعادة درا�سة الرتتيبات الأمنية يف امل�سجد الأق�صى
وحميطه .8وقد ارت�أت ال�سلطات ال�صهيونية �أن اللحظة منا�سبة لفر�ض �إدارتها الأمنية املبا�رشة يف
الأق�صى ،و�إخ�ضاع دور الأوقاف لعملية تقلي�ص وا�سعة ،فقامت بو�ضع بوابات �إلكرتونية كا�شفة
للمعادن على مداخل امل�سجد الأق�صى ،وبتثبيت كامريات خارجه ملراقبة الو�ضع فيه ،و�سيطرت
على مفاتيح الغرف واملكاتب التي كانت ت�شغلها الأوقاف .وقامت بت�شديد القيود على الطرق امل�ؤدية
�إىل الأق�صى .وا�ضطر الآالف من الفل�سطينيني لأداء �صالة اجلمعة يف ال�شوارع القريبة من �أ�سوار
البلدة القدمية ،وخ�صو�صا ً �شارع �صالح الدين ،وباب العمود ،وباب الأ�سباط ،ووادي اجلوز.
وبالرغم من �أن امل�شهد يف البداية كان �ضبابياً� ،إال �أن اجلماهري الفل�سطينية وقياداتها من
العلماء �أدركوا خطورة الإجراءات الإ�رسائيلية وبادروا فورا ً �إىل ر ّد عفوي ،فرف�ضوا الدخول من
تلك البوابات ،وبد�أ امل�شهد يت�شكل ب�أن املقد�سيني �سيعت�صمون على الأبواب �إىل �أن ُتزال الإجراءات
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الإ�رسائيلية .و�أعلن مفتي القد�س والديار املقد�سة ال�شيخ حممد ح�سني ،وبعد اجتماع جمل�س
الإفتاء الإ�سالمي يف القد�س� ،أنه “تقرر بالإجماع �أن الدخول �إىل الأق�صى من البوابات الإلكرتونية
ال يجوز” ،وكل من يدخل منها “�صالته باطلة” .9عك�س اختيار هذا ال�شكل من االحتجاج �إدراك
اجلماهري مليزان القوى احلقيقي ،فميزان القوى قد ي�سمح لل�صهاينة بت�صعيد �إجراءات املنع
�أو التحكم بالدخول ،لكنه ال ي�سمح لهم باال�ستفراد متاما ً بالأق�صى ،يف وجود كتلة كبرية من
الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية ،ويف وجود عمق عربي و�إ�سالمي عمالق .وما فعله هذا ال�شكل
من االحتجاج هو �أنه ترك ال�صهاينة يف م�شهد امل�ستفرد يف الأق�صى ،واملحتاج �إىل اخلروج من هذا
امل�شهد قبل �أن يدفع ثمنه ،وهذا ما �أ�س�س الت�ساع رقعة املواجهات الداخلية والتفاعل اخلارجي.
حاولت ال�سلطات ال�صهيونية خالل الأيام الأوىل للهبّة �أن تلعب دور ال�سلطة املتما�سكة ،فقررت
يف يوم الأربعاء الأول للهبّة �أن ت�ص ّعد الإجراءات ،و�أن تر ّكب ممرات حديدية �أمام البوابات .وجاء
يوم اجلمعة الأول كما كان متوقعا ً يوم غ�ضب جماهريي ،جتنب اجلي�ش ال�صهيوين خالله �إيقاع
�إ�صابات قاتلة بني الفل�سطينيني ،خوفا ً من انطالق دوامة الث�أر ،لكن اثنني من حرا�س امل�ستعمرات
يف القد�س مل ين�ضبطوا يف تلك التعليمات ،و�أطلقوا النار على رقاب ثالثة من املتظاهرين فارتقوا
�شهداء .وبينما حاولت قوات االحتالل مالحقة ال�شهداء يف امل�ست�شفيات مل�صادرة جثامينهم ،كان
رفاقهم يقفزون بهم فوق الأ�سوار والبوابات لت�شييعهم ودفنهم ب�شكل عاجل ،و�أمام هذا امل�شهد
املحتدم مل تت�أخر املبادرة الفردية؛ فانطلق عمر العبد من بلدة كوبر يف رام اهلل �إىل م�ستعمرة حلمي�ش
لينفذ عمليته بقتل ثالثة م�ستوطنني بالغني بال�سالح الأبي�ض ،فكانت حم�صلة ذلك النهار واحد
مقابل واحد بالرغم من الفارق ال�شا�سع يف ميزان القوى.
يف يوم اجلمعة ذاته ،كانت مظاهرات حا�شدة قد خرجت يف خمتلف املحافظات الأردنية ،البلد
الأقرب �إىل القد�س جغرافيا ً و�سيا�سياً ،وبحلول م�ساء الأحد  ،2017/7/23ت�رسبت �أنباء عن حدث
�أمني يف ال�سفارة الإ�رسائيلية يف ع ّمان .وعلى الرغم من ال�سلوك املعتاد للأمن الأردين باحتكار
الرواية� ،إال �أن هذا االحتكار بعينه يعزز التحليل واال�ستنتاج �أن ما ح�صل كان عملية فدائية بادر
�إليها الفتى الأردين حممد اجلواودة مبحاولة طعن حار�س يف �أمن ال�سفارة ،لكن هذا احلار�س �أ�صيب
�إ�صابة طفيفة ،وعاد ليطلق النار من �سالحه على اجلواودة وعلى �صاحب املنزل الذي ي�ست�أجره
ليتوفيا على الفور .و�ضع احلادث ال�سلطات الأردنية �أمام حرج �شديد ،وع ّزز م�أزق خياراتها؛ فهي
ال ترغب يف مواجهة الكيان ال�صهيوين ،لكنها وجدت نف�سها يف موقع مواجهة ال مفر منه ،فاختار كل
�سيا�سيّوها ال�صمت املطبق ،و�سلموا القاتل مع �سائر طاقم ال�سفارة ،و�سمحوا لهم باملغادرة م�ساء
اليوم التايل.
مع و�صول طاقم �سفارته يف ع ّمان ،بدا �أن نتنياهو مل يكن مكرتثا ً بعقد �صفقة تخرجه من امل�أزق،
وحتفظ للدولة الأردنية ماء وجهها ،وهي التي تقيم معه �سالما ً دافئا ً من طرفها ،بل كان مهتما ً
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رسب مكتبه ات�صاله بالقاتل واطمئنانه عليه ،قبل �أن
باقتنا�ص م�شهد ن�رصٍ ،و�سط هذا االحتقان ،ف� ّ
ي�ستقبله مع طاقم ال�سفارة ا�ستقبال الأبطال يف اليوم التايل.
خالل ليل الإثنني /الثالثاء ( 25–24متوز /يوليو  )2017فكك االحتالل البوابات الإلكرتونية،
وزرع فوقها ج�سورا ً معدنية عر�ضية ،ثبتت عليها كامريات مراقبة ،وبدا وك�أنه يقدم هذا التغيري
كم�شهد للجمهور للقبول به.
مل تقبل اجلماهري تلك الإجراءات ،وكر�ست مطلبها عرب فعل ٍ ٍ
ن�شط لو�سائل التوا�صل االجتماعي،
التي �سمحت ببلورة جمعية للأهداف ال�سيا�سية لهذا الرباط اجلماهريي ،ف�أعلنت مطلبها بعودة
الو�ضع �إىل ما كان عليه قبل  14متوز /يوليو متاماً ،و�أطلقت اجلماهري �شعار “ال �أن�صاف حلول”
و“ال�سيادة للميدان” ،م�ؤكدة �أن الهبّة م�ستمرة �إىل �أن حتقق �أهدافها .ا�ستمرت الهبّة بالفعل ،والت�أمت
احلكومة ال�صهيونية امل�صغرة يف اجتماع مع قيادة ال�شاباك وقيادة اجلي�ش ،فكررت تو�صيتها ،التي
قدمتها قبل �أ�سبوع ،بالرتاجع عن كامل الإجراءات ،وطالبت يف هذه املرة اال�ستماع �إىل ر�أي قيادة
اجلي�ش التي �أيدت هذه التو�صية ،فيما �أكد الطرفان على �رضورة االلتزام بان�سحاب نظيف ال يرتك
�أثراً؛ ويقطع الطريق على ا�ستدامة الهبّة اجلماهريية ،وخ�صو�صا ً و�أن ال�سلطة الفل�سطينية كانت
قد �أعلنت وقف التن�سيق الأمني ،يف اليوم الذي �سبق االجتماع ،كما �أُعلن �إغالق امل�ساجد يف ال�ضفة
الغربية ،ودعت اجلماهري �إىل �صالة جمعة حا�شدة حول الأق�صى ،وهو ما يعني �أن الأمور كانت
مر�شحة النفجار ي�صعب �ضبط ما بعده ،ولذلك كان ال ب ّد من ت�سجيل االن�سحاب يوم اخلمي�س.
ويف � ،2017/7/27أزالت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي املمرات واجل�سور احلديدية من �ساحة
باب الأ�سباط قرب امل�سجد الأق�صى املبارك ،والتي ن�صبتها بهدف تعليق كامريات ذكية عليها.
وحاولت ال�سلطات ال�صهيونية �أن ت�سجل �إجنازا ً معنويا ً باحلفاظ على �إغالق باب حطة التي ن ّفذ
عنده ال�شباب الثالثة عمليتهم ،لكن اجلماهري احت�شدت عنده ُم�رص ًة على �أنه �أول الأبواب التي
ينبغي �أن تدخل منها و ُرفع �شعار “الن�رص مير من هنا” ،وبالرغم من ت�أخر الدخول لب�ضع �ساعات،
�إال �أن ال�رشطة ال�صهيونية ا�ضطرت لالن�صياع ،وفتح باب حطة �أمام اجلماهري لتدخل منه ،و�سادت
املقد�سيني روح ن�رص وعنفوان م�شهودة ،حني دخلوا امل�سجد يكربون تكبريات العيد ،يف م�شهد
حاكى حلما ً كامنا ً عند كل عربي وم�سلم.
ووافقت املرجعيات الدينية يف مدينة القد�س ،على دخول امل�صلني �إىل امل�سجد الأق�صى ،وقالت
املرجعيات ،يف بيان تاله ال�شيخ عبد العظيم �سلهب ،رئي�س املجل�س الأعلى للأوقاف يف القد�س� ،إن
املوافقة جاءت بعد رفع ال�سلطات الإ�رسائيلية لكافة التدابري التي كانت قد و�ضعتها على مداخله .ويف
� ،2017/7/30أعادت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي فتح باب املطهرة (�أحد �أبواب امل�سجد الأق�صى)،
بعد �إغالقه لنحو �أ�سبوعني .وبافتتاح باب املطهرة تكون جميع �أبواب امل�سجد الأق�صى قد عادت �إىل
ما كانت عليه قبل .2017/7/14
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ب .التداعيات والدالالت:
•
•

•

•

�ش ّكل االن�سحاب ال�صهيوين يف هبّة الأ�سباط تراجعا ً دون قيد �أو �رشط �أمام الإرادة ال�شعبية
الفل�سطينية.
لعل الداللة الأبلغ والأهم لن�رص باب الأ�سباط كان عمق ت�أثريه يف اخليال الفل�سطيني والعربي
والإ�سالمي ،حني جاء ليحاكي حلظة يتطلع �إليها اجلميع ،وليُثبِت على غري توقع من �أحد �أن هذه
اللحظة قريبة وممكنة .فعلى م�ستوى ثورة حترر� ،إذا ما التقطت هذه اللحظة ب�شكل �صحيح� ،أي
�أن �إدراك ال�شعب ب�أن ن�رصه ممكن؛ ف�ستم�سي امل�سافة بينهما م�س�ألة وقت قريب ولي�س ببعيد ،كما
�أثبتت التجارب التاريخية ال�سابقة.
على الرغم من كرثة احلديث يف بداية الهبّة عن الفراغ الإقليمي وعن �أثر غياب الدول العربية
على �إمكانية خو�ض املواجهة ،جاءت جتربة باب الأ�سباط لتثبت �أن الن�رص ممكن يف ظروف
كهذه.
على م�ستوى الردع� ،ش ّكل ن�رص باب الأ�سباط جتليا ً ملعادلة كانت املواجهات ال�سابقة على مدى
ثالثة عقود قد �أ�س�ست لها؛ فالدولة ال�صهيونية �أ�س�ست نظرية الردع فيها على حتييد اجليو�ش
التقليدية من املواجهة لتحقيق التفوق النووي عليها� ،إال �أن هذه النظرية يف مواجهة اجلماهري
وحركات املقاومة ال�شعبية تف�شل يف حتقيق الردع.

من جهة �أخرى� ،أظهر تقرير �صادر عن مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق التابع
ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،سقوط ع�رشين �شهيداً ،خالل متوز /يوليو  ،2017من بينهم  15ب�سبب
�أحداث امل�سجد الأق�صى ،و�إ�صابة وجرح �أكرث من  1,400فل�سطيني ،بالإ�ضافة �إىل قيام �سلطات
االحتالل باعتقال �أكرث من  600فل�سطيني يف كل من ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ،وقطاع غزة،

وكانت �أغلب الإ�صابات واالعتقاالت يف مدينة القد�س.10

ويف املقابل� ،سجل ال�شاباك  222عملية مقاومة يف متوز /يوليو  2017مقابل  94عملية ُ�سجلت
خالل حزيران /يونيو  2017يف ال�ضفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�س ،وقطاع غزة ،وداخل
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1948و�أ�سفرت عمليات املقاومة عن مقتل خم�سة �إ�رسائيليني،
و�إ�صابة �سبعة �آخرين ،وذلك ح�سب معطيات جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي.11

 .2ال�شهداء واجلرحى:
ا�ست�شهد يف �سنة  2016ما جمموعه  134فل�سطينيا ً (انظر جدول  ،)4/2بينهم  35طفالً ،12بينما،
ا�ست�شهد يف �سنة  2017ما جمموعه  94فل�سطينياً ،بينهم  16طفالً ،بر�صا�ص قوات االحتالل
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وامل�ستوطنني يف كل من قطاع غزة وال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س .13وقد ُجرح  3,230فل�سطينيا ً

يف �سنة  ،2016بينهم  1,040طفالً ،14بينما ُجرح نحو  8,300فل�سطيني يف �سنة  ،2017ويعود
�سبب زيادة اجلرحى �سنة � 2017إىل تزايد املظاهرات واال�شتباكات امليدانية ،خ�صو�صا ً يف �أثناء هبّة
باب الأ�سباط يف �صيف  ،2017وبعد قرار ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س يف .2017/12/6
وكان كانون الأول /دي�سمرب الأعلى من حيث �أعداد اجلرحى� ،إذ بلغ عددهم نحو � 5,400شخ�ص،
يليه متوز /يوليو حيث ُجرح نحو � 1,400شخ�ص.15
ويف املقابل �سجل جهاز ال�شاباك مقتل � 17إ�رسائيليا ً يف �سنة  ،2016بينما �سجل اجلهاز مقتل
� 18إ�رسائيليا ً خالل �سنة  2017نتيجة عمليات نفذها فل�سطينيون .كما ُجرح � 170إ�رسائيليا ً يف
�سنة  ،2016وذلك مقابل  66حتى نهاية ت�رشين الثاين /نوفمرب ( 2017انظر جدول .16)4/2
لقد لعبت الأنفاق الهجومية التي حفرتها ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة ب�شكل
عام ،وكتائب عز الدين الق�سام ،الذراع الع�سكري حلركة حما�س ،ب�شكل خا�ص ،دورا ً مهما ً خالل

مت تنفيذ جمموعة عمليات فدائية انطالقا ً
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف  ،2014حيث ّ

منها ،كما �شاركت من خاللها يف الت�صدي لقوات االحتالل ،موقعة عدد من القتلى واجلرحى
الإ�رسائيليني .و�سعت املقاومة الفل�سطينية لتو�سعة هذه الأنفاق وزيادتها ،م�ستغلة فرتة التهدئة.
وا�ست�شهد  26مقاوما ً يف قطاع غزة يف �سنة  2016خالل عمليات “الإعداد والتجهيز والتدريب”
وحفر �أنفاق املقاومة ،كما ا�ست�شهد العدد نف�سه يف ال�سنة التالية.17
ونتيجة لذلك �سعت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية خالل �سنتي  2017–2016للح ّد من فاعلية
هذه الأنفاق ،و�سعت للبحث عنها يف باطن الأر�ض .وملواجهة الأنفاق و ّقع وزير الدفاع الإ�رسائيلي
�أفيجدور ليربمان ( ،Avigdor Liebermanح�سبما ن�رشت �صحيفة يديعوت �أحرونوت
 Yedioth Ahronothيف  ،)2017/1/9على قرار تخ�صي�ص املوازنة الالزمة للبدء مب�رشوع
ع�سكري ُي�سمى “العائق  ”Barrierعلى حدود قطاع غزة ،وتبلغ تكلفته  3.34مليارات �شيكل (نحو
 867.5مليون دوالر) .وامل�رشوع ُيع ّد �أحد امل�شاريع ال�ضخمة واملكلفة التي دخلت مرحلة التنفيذ،
وي�ستمر العمل فيه ملدة عامني ،مب�شاركة الآالف من املهند�سني والعمال ،ويفرت�ض �أن يغطي م�سافة
بطول  64كم على طول حدود قطاع غزة ،وي�شمل مراحل عدة� ،أوالها جدار “ذكي” ي�شبه اجلدار
الأمني املقام على احلدود بني م�رص و“�إ�رسائيل” ،وثانيها جدار �إ�سمنتي ينزل �إىل �أعماق الأر�ض،
وثالثها و�سائل تكنولوجية لت�شخي�ص الأنفاق ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل هجومية ودفاعية متقدمة.18
كما �شكلت قوات االحتالل لوا ًء جديداً؛ للرد على ما �أ�سمته تهديدات الأنفاق للم�ستعمرات املحاذية
لقطاع غزة.19
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ال�سنة

اجلرحى

القتلى
الفل�سطينيون

الإ�رسائيليون

الفل�سطينيون

الإ�رسائيليون

2013

49

6

171

44

2014

2,240

89

11,449

375

2015

179

29

1,618

249

2016

134

17

3,230

170

2017

94

18

8,300

*66

* �أعداد اجلرحى الإ�رسائيليني حتى نهاية ت�رشين الثاين /نوفمرب .2017
القتلى الفل�سطينيون والإ�رسائيليون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2017–2013

اجلرحى الفل�سطينيون والإ�رسائيليون يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2017–2013

216

م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية
 .3الأ�رسى واملعتقلون:
ُتع ّد �سنتا  2016و ،2017على غرار ال�سنني التي �سبقتهما من ناحية ا�ستمرار معاناة
الأ�رسى .ففي نهاية �سنة  2016بلغ عدد الأ�رسى يف �سجون االحتالل نحو � 6,500أ�سري ،بينهم
� 53أ�سري ًة ،و 300طفلٍ ،و�أربعة �أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .وبلغ عدد الأ�رسى 6,080
من ال�ضفة الغربية 510 ،منهم من �رشقي القد�س ،وبلغ عدد �أ�رسى قطاع غزة  ،350فيما بلغ عدد
�أ�رسى فل�سطينيي  1948ما جممله � 70أ�سرياً ،بالإ�ضافة �إىل ع�رشات املعتقلني العرب من جن�سيات
�صنفوا على �أنهم معتقلون �إداريون (انظر جدول .)4/3
خمتلفة .ومن بني الأ�رسى ُ 536
�أما يف نهاية �سنة  ،2017فقد و�صل عدد الأ�رسى يف �سجون االحتالل �إىل � 6,119أ�سريا ً بينهم
� 59أ�سرية و 330طفالً ،و 11نائبا ً يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .وبلغ عدد الأ�رسى 5,729
من ال�ضفة الغربية ،منهم  550من �رشقي القد�س ،وبلغ عدد �أ�رسى قطاع غزة  ،320فيما بلغ عدد
�أ�رسى فل�سطينيي  1948ما جممله � 70أ�سرياً ،بالإ�ضافة �إىل ع�رشات املعتقلني العرب من جن�سيات
�صنفوا على �أنهم �إ ّما معتقلون �إداريون �أو موقوفون بانتظار
خمتلفة .ومن بني الأ�رسى � 450أ�سريا ً ُ
املحاكمة� ،أو َمن تع ُّدهم �سلطات االحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” (انظر جدول .)4/3
وقد ر�صد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات اعتقال قوات االحتالل الإ�رسائيلي لـ  6,170مواطنا ً
فل�سطينيا ً خالل �سنة  ،2016بينهم  1,250طفالً ،و 208امر�أة وفتاة .غري �أن اخلط البياين لتلك
االعتقاالت كان متعرجا ً خالل �أيام و�شهور �سنة  ،2016وبلغ متو�سط االعتقاالت  510حاالت
�شهرياً ،ونحو  17حالة يومياً .وبذلك تكون االعتقاالت خالل �سنة � 2016أقل من حجم االعتقاالت
خالل �سنة 2017؛ والتي بلغت  6,500معتقالً ،بينهم  1,600طفل ،و 170امر�أة وفتاة.21
و�شملت االعتقاالت خالل �سنتي  2016و ،2017كما يف ال�سنوات املا�ضية ،كافة �رشائح وفئات
املجتمع الفل�سطيني دون ا�ستثناء ،مبن فيهم الأطفال والن�ساء والأكادمييون والأ�رسى املح َّررون،
واملر�ضى ،وكبار ال�سن ،والنا�شطون احلقوقيون ،والإعالميون وال�صحفيون ،والنواب ،و ُنفذت
ب�أ�شكال عدة كاقتحام البيوت� ،أو االختطاف من ال�شارع و�أماكن العمل ،واقتحام امل�ست�شفيات،
واختطاف املر�ضى وامل�صابني� ،أو عرب “وحدات امل�ستعربني”� ،أو عرب املعابر واحلواجز الع�سكرية،
كما اعتُقل الع�رشات من ال�صيادين يف عر�ض البحر بقطاع غزة.
وكان الن�صيب الأكرب من االعتقاالت خالل �سنة  2016من ن�صيب مدينة القد�س ،حيث
بلغت  2,000حالة اعتقال ،بينما كان ن�صيب اخلليل  1,500حالة ،ورام اهلل  900حالة ،ونابل�س
 700حالة ،ومن قطاع غزة  223حالة .ومن بني حاالت االعتقال كان ن�صيب الأطفال  1,230حالة،
بينما بلغت حاالت االعتقال بني الن�ساء  208حاالت ،ومن الأ�رسى املحررين  1,220حالة ،ومن
املر�ضى  190حالة .كما ّ
مت اعتقال خم�سة نواب من املجل�س الت�رشيعي� ،أُطلق �رساح ثالثة منهم بعد
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اعتقال �إداري لأ�شهر .و�شهدت ال�سنة نف�سها  135حالة اعتقال وا�ستدعاء واحتجاز ل�ساعات� ،أو
�إ�صدار قرار �إداري ل�صحفيني و�إعالميني فل�سطينيني.
وكان الن�صيب الأكرب من االعتقاالت خالل �سنة  2017من ن�صيب مدينة القد�س ،حيث بلغت
 2,100حالة اعتقال ،بينما كان ن�صيب اخلليل  1,400حالة ،ومن قطاع غزة  118حالة .ومن
بني حاالت االعتقال كان ن�صيب الأطفال  1,600حالة ،بينما بلغت حاالت االعتقال بني الن�ساء
مت اعتقال  13نائبا ً
 170حالة ،ومن الأ�رسى املحررين  1,400حالة ،ومن املر�ضى  185حالة .كما ّ
من املجل�س الت�رشيعي� ،أُطلق �رساح �أربعة منهم بعد اعتقال �إداري لأ�شهر.22
وارتفعت ن�سبة القرارات الإدارية يف �سنة  ،2016حيث �أ�صدر االحتالل  1,658قرارا ً �إدارياً،
غالبيتها جتديد اعتقال ،وت�شكل هذه الأعداد ارتفاعا ً بن�سبة  %30مقارنة ب�سنة  ،2015والتي
بلغت فيها القرارات الإدارية  1,261قراراً ،فيما بلغت  1,086خالل �سنة  .2017و�أ�صدرت حماكم
االحتالل  11حكما ً بال�سجن امل�ؤبد خالل �سنة  ،2016و 16حكما ً بال�سجن امل�ؤبد خالل �سنة .2017
وقامت �إدارة �سجون االحتالل بـ  156عملية اقتحام لل�سجون خالل �سنة  ،2016وبـ  145عملية
اقتحام لل�سجون خالل �سنة  .2017وارتفعت قائمة �شهداء احلركة الأ�سرية �إىل � 212شهيداً ،وذلك
بارتقاء �أ�سريين يف �سنة  ،2016وثالثة �أ�رسى يف �سنة .232017
l
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ال�سنة املجموع الكلي للمعتقلني ال�ضفة الغربية* قطاع غزة حمكومون مدى احلياة الن�ساء الأطفال
2013

5,023

4,408

389

476

17

154

2014

6,200

5,729

371

481

23

152

2015

6,900

6,482

328

502

55

450

2016

6,500

6,080

350

459

53

300

2017

6,119

5,729

320

525

59

330

* �أعداد تقريبية وفق �إح�صائيات م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان.

وخالل �سنتي  2016و� 2017أ�صدر االحتالل العديد من القوانني والقرارات العن�رصية بحقّ
الأ�رسى� ،أبرزها قانون �إعدام الأ�رسى ،وهو يهدف لفر�ض عقوبة الإعدام على �أ�رسى فل�سطينيني
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�شاركوا يف قتل �إ�رسائيليني ،وقانون مكافحة “الإرهاب” ،وهو يهدف للت�شديد ب�شكل كبري على
معاقبة امل�شاركني يف �أعمال مقاومة ،وقانون ي�سمح ب�إعفاء ال�رشطة الإ�رسائيلية وال�شاباك من
توثيق التحقيقات الأمنية ،وقانون معاقبة الأطفال القا�رصين بال�سجن الفعلي قبل بلوغهم �س ّن
الـ  ،14وقانون حرمان �أ�رسى القد�س والداخل من م�ستحقاتهم املالية ،وقرار متديد �شبكات و�أنظمة
مراقبة تكنولوجية حديثة يف ال�سجون ،وقانون اعرتاف املحاكم املدنية الإ�رسائيلية بقرارات املحاكم
الع�سكرية يف “�إ�رسائيل” ،وم�رشوع قانون حرمان الأ�رسى من التعليم ،وم�رشوع قانون احتجاز
جزء من امل�ستحقات املالية لل�سلطة الفل�سطينية.25
�أ .االعتقال الإداري:
على الرغم من �أن االعتقال الإداري حمظور يف القانون الدويل ،ويخالف �أب�سط حقوق الإن�سان،
فقد ا�ستمر االحتالل خالل �سنتي  2017–2016يف �إ�صدار �أوامر اعتقال �إداري بحقّ �رشائح خمتلفة
من املجتمع الفل�سطيني ،منهم �أع�ضاء يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،ون�شطاء حقوق �إن�سان،
وعمال ،وطلبة ،وحمامون ،وجتار...؛ وو�صل عدد املعتقلني الإداريني الذين حتتجزهم “�إ�رسائيل”
دون تهم حمددة �أو حماكمة �إىل  450معتقالً يف نهاية �سنة  ،2017بينهم  7نواب يف املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني ،بعد �أن كان عددهم  536يف نهاية  ،2016بينهم  4نواب ،و 650يف نهاية  ،2015و 450يف
نهاية  ،2014و 155يف نهاية .262013
و�ص ّعد االحتالل ب�شكل كبري من �إ�صدار قرارات االعتقال الإداري خالل انتفا�ضة القد�س ،التي
بد�أت يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2015سواء للأ�رسى اجلدد� ،أم قرارات جتديد االعتقال الإداري،
حيث �أ�صدرت حماكم االحتالل  2,860قرار اعتقال �إداري خالل عامني من انتفا�ضة القد�س
(ت�رشين الأول� /أكتوبر  - 2015ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،)2017من بينها  1,178قرارا ً جديداً،
غالبيتها للأ�رسى املحررين .وارتفع عدد املعتقلني الإداريني يف �سجون االحتالل يف نهاية ني�سان/
�أبريل � 2016إىل نحو � 750أ�سرياً ،للمرة الأوىل منذ �سنة  .2009و�شهد العام الأول �إ�صدار 1,817
قرار اعتقال �إداري ،بينما �شهد العام الثاين �إ�صدار  1,043قرارا ً.27
و�شملت القرارات ،ولأول مرة منذ �سنوات ،الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات ،حيث ّ
مت �إ�صدار
 17قرارا ً �إداريا ً بحقهنّ� ،إحداهن ُجدد لها للمرة اخلام�سة على التوايل ،وهي الأ�سرية �صباح فرعون
من القد�س ،وهي معتقلة منذ حزيران /يونيو  ،2016ومن بينهن �أي�ضا ً النائب خالدة جرار .كما
�أ�صدر االحتالل  15قرارا ً �إداريا ً بحق نواب من املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .و�شملت القرارات
الإدارية الأطفال القا�رصين حيث �أ�صدرت حماكم االحتالل خالل عا َمي االنتفا�ضة  42قرارا ً
ا�ستهدف �أطفاالً قا�رصين ،كما �أ�صدرت  55قرار اعتقال �إداري على خلفية من�شورات على مواقع
التوا�صل االجتماعي.28
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ال�سنة

2013

2014

2015

2016

2017

املعتقلون الإداريون

155

450

650

536

450

ب� .إ�رضاب الأ�رسى عن الطعام:
نتيجة ل�سيا�سة �إدارة �سجون االحتالل جتاه الأ�رسى ،ومنها �سيا�سة الإهمال الطبي،
واالنتهاكات ،واالعتقال الإداري ،واملحاكم اجلائرة ،ومنع الزيارات؛ خا�ض الأ�رسى خالل �سنتي
 2017–2016عددا ً من الإ�رضابات عن الطعام ،اجلماعية والفردية .و�ش ّكل �إ�رضاب الأ�رسى خطوة
مهمة نحو التخفيف من ال�سيا�سة اجلائرة والتع�سفية ،مما دفع �سلطات االحتالل لإقرار قانون
التغذية الق�رسية للأ�رسى امل�رضبني عن الطعام .وقد طبقت �سلطات االحتالل القانون لأول مرة
على املعتقل الإداري حممد القيق يف  ،2016/1/12عرب �إدخال حماليل �إىل ج�سده رغما ً عنه ،وذلك
على الرغم من حظر القانون الدويل تطبيق التغذية الق�رسية على امل�رضبني.30
ويف � 2016/8/6أعلن � 365أ�سريا ً من حما�س تعليق �إ�رضابهم املفتوح عن الطعام ،الذي بد�أ قبل
يومني ،بعد اتفاق مع �إدارة م�صلحة �سجون االحتالل يق�ضي باال�ستجابة ملعظم مطالبهم الإن�سانية
العادلة ،وكان �أ�رسى احلركة قد �أعلنوا تباعا ً خالل يومني الدخول يف الإ�رضاب احتجاجا ً على
عملية القمع الوا�سعة التي تعر�ضوا لها ،ونقل ما يزيد على � 300أ�سري منهم ،واالعتداء على العديد
منهم بال�رضب� ،إ�ضافة �إىل عزل رئي�س الهيئة القيادية العليا لأ�رسى احلركة حممد عرمان يف �سجن
هدارمي  .Hadarim Prisonو�شمل االتفاق وقف التفتي�ش العاري املهني ،و�إعادة بع�ض الأ�رسى
الذين ّ
مت نقلهم ،وتلبية جمموعة من املطالب احلياتية .كما نفذ �أكرث من �ستة �آالف �أ�سري فل�سطيني يف
� ،2016/9/26إ�رضابا ً مفتوحا ً عن الطعام ،احتجاجا ً على ا�ست�شهاد الأ�سري يا�رس حمدونة ،ب�سبب
الإهمال الطبي املتع َّمد.31
وبعد �إ�رضاب عن الطعام دام  41يوماً ،علّق نحو � 1,600أ�سري فل�سطيني �إ�رضابهم،
يف  ،2017/5/27وذلك بعد التو�صل التفاق مع �إدارة م�صلحة �سجون االحتالل ،يق�ضي بتلبية
مطالبهم الإن�سانية .ومن �أبرز مطالب الأ�رسى التي �سعى امل�رضبون لتحقيقها� :إنهاء �سيا�سة
االعتقال الإداري ،و�إنهاء �سيا�سة العزل االنفرادي ،و�إنهاء �سيا�سة منع زيارات العائالت وعدم
انتظامها ،و�إنهاء �سيا�سة الإهمال الطبي ،وغري ذلك من املطالب الأ�سا�سية وامل�رشوعة .وقال رئي�س
هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع �إن  %80من مطالب الأ�رسى الإن�سانية واملعي�شية
قد ّ
مت �إجنازها.32
l
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وقد خا�ض �أكرث من � 140أ�سريا ً فل�سطينيا ً معارك “الأمعاء اخلاوية” ب�شكل فردي منذ �إ�رضاب
ال�شيخ خ�رض عدنان يف �سنة  ،2012وانتزعوا فيها حريتهم وحقوقهم؛ منهم الأ�سري حممد القيق،
الذي خا�ض �إ�رضابني مفتوحني عن الطعام خالل �سنتي � ،2017–2016أنهى �إ�رضابه الأول يف
 2016/2/26بعد  94يوماً ،بعد تعهد �سلطات االحتالل �إنهاء االعتقال الإداري يف  2016/5/21بقرار
جوهري غري قابل للتمديد ،ويف � 2016/5/19أفرجت �سلطات االحتالل عن القيق� .أما �إ�رضابه الثاين
الذي بد�أه يف  ،2017/2/6كان احتجاجا ً على اعتقاله مرة �أخرى يف  ،2017/1/15وحتويله للإداري
ملدة ثالثة �أ�شهر دون تهمة �أو حماكمة ،وعلّقه يف  ،2017/3/10بعد التو�صل �إىل اتفاق مع �سلطات
االحتالل ،يق�ضي بالإفراج عنه يف  ،332017/4/14غري �أن االحتالل �أجل الإفراج عنه �إىل .2017/11/9
وعلّق القيادي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني الأ�سري بالل كايد ،يف � ،2016/8/24إ�رضابه
املفتوح عن الطعام الذي ا�ستمر  71يوماً ،رف�ضا ً لتحويله لالعتقال الإداري بعد انتهاء مدة �أ�رسه،
بعد التو�صل �إىل اتفاق يق�ضي بتحديد فرتة اعتقاله الإداري ،و�إطالق �رساحه عند �إنهائها يف
 .342016/12/1بدورهم علق الأ�رسى حممد وحممود البلبول ومالك القا�ضي ،يف ،2016/9/21
�إ�رضابهم عن الطعام الذي ا�ستمر  82يوما ً لل�شقيقني البلبول و 70يوما ً للقا�ضي ،بعد التو�صل �إىل
اتفاق يحدد اعتقالهم الإداري وي�ضمن عدم جتديده.35
كما �أعلن رئي�س احلركة الإ�سالمية داخل اخلط الأخ�رض ال�شيخ رائد �صالح يف ،2016/11/13
�إ�رضابا ً مفتوحا ً عن الطعام ،احتجاجا ً على عزله يف �سجن نفحة ال�صحراوي ،قبل �أن يعلن وقفه
يف  ،2016/11/17ا�ستجابة لطلب جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية ،وفق ما قال رئي�س
جلنة احلريات بلجنة املتابعة ،ال�شيخ كمال اخلطيب .36ويف � ،2016/12/22أعلن الأ�سريان
�أن�س �شديد و�أحمد �أبو فارة عن وقف �إ�رضابهما املفتوح عن الطعام الذي ا�ستمر  90يوما ً متوا�صالً،
بعد تلقيهما قرارا ً بالتجديد العتقالهما �إداريا ً مرة واحدة ملدة �أربعة �شهور.37

 .4احل�صار الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�سطيني:

وا�صلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي ح�صار قطاع غزة لل�سنة الـ  11على التوايل ،يف �أطول عملية
ح�صار يف التاريخ املعا�رص ،وفر�ضت مزيدا ً من �إجراءات احل�صار على ال�سكان ،كما ا�ستمرت يف
فر�ض قيود م�شددة على حركة املعابر التجارية وتلك املتعلقة بحركة الأفراد .ومل يطر�أ خالل �سنتي
 2016و 2017تغيري هيكلي على �إجراءات احل�صار ،حيث مل مت�س الت�سهيالت املزعومة التي تعلنها
�سلطات االحتالل جوهر القيود املفرو�ضة على حرية احلركة للأفراد والب�ضائع.
فعلى �صعيد حركة الأفراد ،وا�صلت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية فر�ض قيود م�شددة على
تنقل �سكان قطاع غزة عرب معرب بيت حانون (�إيريز  ،)Erezاملنفذ الوحيد ل�سكان القطاع �إىل ال�ضفة
الغربية .وقد جنم عن هذه القيود حرمان نحو مليوين فل�سطيني من حقهم يف التنقل .فيما �أدى
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�إغالق ال�سلطات امل�رصية �شبه الدائم ملعرب رفح الربي �إىل حرمان �سكان القطاع من حقهم يف حرية
التنقل وال�سفر من و�إىل القطاع .و�شهدت �سنتي  2016و� 2017إغالقا ً �شبه كامل ملعرب رفح ،بح�سب
املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا؛ التي قالت �إن ال�سلطات امل�رصية فتحته  41يوما ً فقط
خالل �سنة  ،2016و 21يوما ً يف �سنة  ،2017يف �أ�سو�أ م ّدة ت�شغيل للمعرب خالل �سنوات احل�صار
الـ  ،11ويف �ساعات حمددة ،وعلى فرتات متفرقة ،للحاالت الإن�سانية .وقد بلغ عدد املواطنني
امل�سجلني لل�سفر ،والذين هم بحاجة ما�سة لل�سفر عرب معرب رفح الربي �أكرث من � 15ألف �شخ�ص من
احلاالت الإن�سانية وحملة الإقامات والطالب ،بح�سب هيئة املعابر واحلدود يف غزة .38كما ا�ستمر
منع و�صول قوافل امل�ساعدات الإن�سانية للقطاع املحا�رص ،عدا عن �أنه مل ُي�سمح لل�سنة الثالثة على
التوايل ب�سفر املعتمرين.
وعلى �صعيد حركة الب�ضائع وال�سلع التجارية ،فقد �أغلقت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية
معرب كرم �أبو �سامل ،املعرب التجاري الوحيد لقطاع غزة ،ملدة  132يوما ً خالل �سنة � ،2016أي ما
ن�سبته  %36.1من جممل �أيام ال�سنة ،كما �أغلقته ملدة  123يوما ً خالل �سنة � ،2017أي ما ن�سبته
 %29.6من جممل �أيام ال�سنة .وقد �أحدث ذلك نق�صا ً يف العديد من ال�سلع واالحتياجات الأ�سا�سية
التي يحتاجها ال�سكان ،ومن �ضمنها معظم �أنواع الوقود وخ�صو�صا ً غاز الطهي ،وكافة �أ�صناف
مواد البناء .وقد ا�ستمرت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة
لل�سنة العا�رشة على التوايل ،ويف ا�ستثناء حمدود� ،سمحت بت�صدير كميات حمدودة جدا ً من بع�ض
املنتجات ،معظمها �سلع زراعية ،يت ّم ت�صدير معظمها �إىل ال�ضفة الغربية ،والكميات القليلة الأخرى
يتم ت�صديرها �إىل “�إ�رسائيل” ودول العامل الأخرى .وقد بلغ معدل �صادرات القطاع نحو � 6شاحنات
يوميا ً خالل �سنتي  2016و ،2017بينما كانت ت�صل قبل فر�ض احل�صار �إىل � 150شاحنة يف اليوم
الواحد ،بينما بلغ معدل واردات القطاع نحو � 500شاحنة يوميا ً.39
l

l

وبالتايل ت�شري الوقائع امليدانية �إىل ا�ستمرار احل�صار على قطاع غزة ،وكذب الت�رصيحات
الإ�رسائيلية املتعاقبة ب�ش�أن تخفيف احل�صار عن القطاع .فقد ك�شفت هيئات حقوقية وتقارير
اقت�صادية �أن جميع مكونات احلياة يف قطاع غزةُ ،تت�رض بفعل احل�صار ،و�أن الأو�ضاع الإن�سانية
يف القطاع تزداد �سوءاً؛ فقد حذرت الأمم املتحدة من �أن يكون قطاع غزة قد �أ�صبح “غري �صالح
للحياة” فعالً .وح َّذر من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�شطة الإمنائية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة روبرت بايرب  Robert Piperمن �أن “كل امل�ؤ�رشات ت�سري يف االجتاه
اخلاطئ” .و�أكد تقرير اقت�صادي �صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي The United Nations
)� Development Programme (UNDPأن القطاع اخلا�ص يف غزة يعاين عجزا ً �سببه احل�صار
والقيود املفرو�ضة على احلركة والو�صول �إىل امل�صادر الطبيعية والأ�سواق ،واحلروب املد ِّمرة
املتكررة .وقال املمثل اخلا�ص للمدير العام للربنامج الأممي روبريتو فالنت ،Roberto Valent
l
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خالل ا�ستعرا�ض التقرير� ،إن ن�سبة البطالة يف قطاع غزة هي من �أعلى الن�سب يف العامل ،و�إن ما
يقارب من  %60من �شبابها عاطلني عن العمل.40
l

ومن جهة �أخرى� ،صادق االجتماع الربملاين ملجل�س �أوروبا The Parliamentary Assembly

) of the Council of Europe (PACEعلى تقرير يتهم “�إ�رسائيل” بـ“القتل املنهجي وغري
القانوين” يف قطاع غزة ،وب�أنها متهمة برت ِّدي الو�ضع الإن�ساين الذي �آ َل �إليه قطاع غزة .41وقالت
املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا ،يف تقرير لها� ،إن ال�سلطات امل�رصية لعبت دورا ً �أ�سا�سيا ً
يف ت�شديد احل�صار بعد منت�صف �سنة  2007من خالل �إغالق معرب رفح .وك�شف التقرير �أن الإغالق
التع�سفي امل�ستمر للمعرب فتح �أبوابا ً لل�سوق ال�سوداء يف تنقل املواطنني ،عرب �ضباط املخابرات
واجلي�ش امل�رصي ،بعد التن�سيق مع �سما�رسة فل�سطينيني ،وب�شكل �رسي ،لقا َء مبالغ مالية ت�صل
�إىل خم�سة �آالف دوالر �أمريكي.42
l

وقال النائب جمال اخل�رضي ،رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار� ،إن احل�صار الإ�رسائيلي
�ض ّد قطاع غزة ب�آثاره اخلطرية ي�صيب كل مناحي احلياة .وقال اخل�رضي �إن  %80من �سكان القطاع
يعي�شون حتت ّ
خط الفقر ،و�إن �أكرث من خم�سة �آالف م�صنع ومن�ش�أة اقت�صادية �أُغلقت ب�شكل جزئي
�أو كلي ،و ُقدرت خ�سائرها املبا�رشة وغري املبا�رشة بنحو  284مليون دوالر .كما ذكر اخل�رضي �أن
عدد الأ�صناف يف قوائم ال�سلع املمنوعة من دخول القطاع بلغت � 500صنف.43
l

وقال اخل�رضي �إن  %50من املنازل املد َّمرة كليا ً يف قطاع غزة بفعل العدوان الإ�رسائيلي
�سنة  ،2014ما زالت بحاجة للإعمار ،م�شريا ً �إىل �أن  4,000وحدة �سكنية يف قطاع غزة ،من �أ�صل
 5,500بحاجة للإعمار ،ال يوجد متويل لإعمارها .و�أرجع اخل�رضي بطء عملية الإعمار لعدة �أ�سباب
�أبرزها �آلية دخول مواد البناء وتقنينها من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،وعدم وجود متويل لبناء ما
تبقى من املنازل املد َّمرة بنحو  200مليون دوالر ،لعدم التزام املانحني بكامل التزاماتهم يف م�ؤمتر
املانحني بالقاهرة .442014
l

ومن جهته ،ح ّذر املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان Euro-Mediterranean Human

 Rights Monitorمن التدهور احلاد غري امل�سبوق يف الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة ،وقال �إن
معدالت الفقر والفقر املدقع ارتفعت لتتجاوز  ،%65فيما جتاوزت ن�سبة انعدام الأمن الغذائي
 %72لدى الأ�رس يف قطاع غزة ،و�أ�صبح  %80من �سكان القطاع يعتمدون على امل�ساعدات الدولية.
وو�صل عدد الأدوية التي انعدمت بالكامل يف “م�ستودع �أدوية غزة املركزي” ،يف حزيران /يونيو
� ،2017إىل � 170صنفاً ،بن�سبة  %33من �إجمايل عدد �أ�صناف الأدوية الأ�سا�سية ،فيما ما يزال نحو
� 37صنفا ً من �أ�صل � 67صنفا ً من �أدوية مر�ض ال�رسطان معدومة ،وهو ما يعني �أن نحو  %70من
الرعاية الطبية واخلدمات املق َّدمة ملر�ضى ال�رسطان باتت متوقفة ب�شكل �شبه كامل.45
l

l

l

l

l
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مل ي�شهد م�سار الت�سوية تط ّورات مهمة خالل
الفرتة التي يغطيها التقرير� ،إذ مل ُت�ست�أنف
املفاو�ضات الثنائية التي توقفت بعد ف�شل وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق جون كريي
يف �سنة  ،2014بعدما ق ّدم خطة من عدة نقاط تركزت على الق�ضايا الرئي�سية يف ال�رصاع ،مبا يف ذلك
احلدود ،وامل�ستعمرات ،والالجئني الفل�سطينيني ،وو�ضع القد�س ،وت�ضمنت اخلطة تبادل الأرا�ضي
واالعرتاف بـ“يهودية �إ�رسائيل” ،و�إقامة منطقة �أمنية �إ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية على طول نهر
الأردن .46وهي خطة ال ت�صل �إىل احلد الأدنى ملطالب منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية.

ثاني ًا :م�سار الت�سوية ال�سلمية

وف�شلت خطة كريي جرا ّء تعنت حكومة بنيامني نتنياهو ،واعرتف كريي بذلك بعد تخليه عن
�سبت منها �أقواله�“ :إن احلكومة الإ�رسائيلية �رصحت علنا ً �أنها
من�صبه ،حيث قال يف ندوة مغلقة ُ ّ
لن تقبل �أبدا ً بدولة فل�سطينية” ،وانتقد عدم التوجه الإ�رسائيلي لـ“ال�سالم” بقوله “�إن كان ال يوجد
قادة �إ�رسائيليون يريدون ال�سالم ،و�إذا مل تتغري املعادلة ،ف�س�أنده�ش �إن مل ي�أتِ قادة فل�سطينيون
�شبابا ً خالل الـع�رشة �أعوام القادمة ،يقولون لقد جربنا الال عنف لثالثني عاما ً ومل نح�صل على
�شيء” .47وحاولت �إدارة باراك �أوباما  Barack Obamaيف �سنتها الأخرية �أن تتعاطى مع الطرح
مفاو�ضات عربية
الإ�رسائيلي الذي ير ّوج له نتنياهو منذ فرتة طويلة ،والذي يقدم ت�صورا ً ب�أن َت َّل
ٌ
�إ�رسائيلية مكان املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية الثنائية ،لأنها �أثبتت ،بزعمه� ،أن الفل�سطينيني
غري راغبني وال قادرين على دفع ثمن “ال�سالم” ،على �أ�سا�س �أن العرب ميكن �أن يقدموا ما عجز
الفل�سطينيون عن تقدميه� ،أو ميكنهم �إقناع الفل�سطينيني �أو ال�ضغط عليهم ليقبلوا ،بغطاء وت�شجيع
عربي ،ما رف�ضوا �أو عجزوا عن تقدميه مبفردهم.
ويتفاءل نتنياهو بعالقاته مع الدول العربية التي و�صفها بالـ“غري م�سبوقة” و�أنها الأف�ضل
منذ قيام االحتالل .48ويراهن نتنياهو على ت�سويق “�إ�رسائيل” كحليف حمتمل للدول اخلليجية يف
مواجهتها لإيران ،خ�صو�صا ً يف ظ ّل وجود نقطة التقاء بينهم وبني “�إ�رسائيل” على رف�ض التو�صل
�إىل اتفاق على الربنامج النووي الإيراين .وهو ما مي ّكنه من “التطبيع” مع الدول العربية دون دفع
�أي ا�ستحقاقات �سيا�سية ،ويعزل الفل�سطينيني ويك�شف ظهورهم؛ ويحرف البو�صلة عن حقيقة
ال�رصاع يف املنطقة مع العدو ال�صهيوين� ،إىل �رصاعات طائفية وعرقية ،ت�صب يف م�صلحة امل�رشوع
ال�صهيوين.
بالرغم من �أن الإدارة الأمريكية يف عهد �أوباما تقدمت خطوات باجتاه حماولة ا�سرت�ضاء
“�إ�رسائيل”� ،إال �أنه ظ ّل ثمة توتر �أو عدم ر�ضا مكتوم �أحيانا ً بني الطرفني ،و�أدى �إىل بع�ض
ال�ش ّد واجلذب ،انتهى بامتناع الإدارة الأمريكية عن ا�ستخدام حقّ النق�ض (الفيتو � )Vetoض ّد
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م�رشوع قرار �ض ّد اال�ستيطان وامتناعها عن الت�صويت ،ما �سمح ب�صدور قرار  2334يف نهاية
�سنة  .492016وما ميكن �أن يف�رس امتناع الواليات املتحدة عن الت�صويت هو خ�شيتها من الق�ضاء
على ما ي�سمى “حل الدولتني” يف ظ ّل قيام احلكومة الإ�رسائيلية بتو�سيع اال�ستيطان مبعدالت كبرية
جداً ،لدرجة �أ�صبح عدد امل�ستوطنني �أكرث من � 800ألف وفق درا�سة معهد الأبحاث التطبيقية (�أريج)
) ،50Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJويف ظل �إقرار خمططات لرفع العدد
لي�صل �إىل مليون خالل فرتة وجيزة ،وحر�صا ً على امل�صالح الأمريكية والإ�رسائيلية ،وتداعيات هذا
الأمر على الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل .فقد حاول �أوباما يف فرتته الأوىل �أن ي�ضغط على
احلكومة الإ�رسائيلية ،وطالب بتجميد حقيقي لال�ستيطان ،ولكنه مل ينجح ،بل تراجع تراجعا ً ذليالً
عن مطالبه ،بعد رف�ضها من ِقبَل اجلماعات امل�ؤيدة لـ“�إ�رسائيل” يف �أمريكا.
l

وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن اخلالف املذكور مل مي�س بالتزام الواليات املتحدة الأمريكية �إزاء
“�إ�رسائيل” ،وال بالعالقات الع�ضوية بينهما ،بدليل الدعم ال�سخي الذي قدمه �أوباما لـ“�إ�رسائيل”،
غري امل�سبوق ،والبالغ  38مليار دوالر ،خالل ع�رش �سنوات� .51إ�ضافة �إىل تبني �أوباما ملقولة
“�إ�رسائيل” باعتبارها “دولة يهودية” ،كما دافع عن القد�س باعتبارها عا�صمة موحدة و�أبدية
لـ“�إ�رسائيل”.52

 .1مبادرات ما بعد ف�شل خطة كريي:

�شهدت الفرتة ما بعد ف�شل خطة كريي يف �سنة  2014مبادرات ومقرتحات لإحياء العملية
ال�سيا�سية ،كان هدفها ت�ضييع الوقت ،والذي ا�ستغلته “�إ�رسائيل” يف تطبيق خمططاتها اال�ستعمارية
اال�ستيطانية العن�رصية ،لفر�ض �أمر واقع على الأر�ض .ومن هذه املبادرات واملقرتحات:
�أ .قمة العقبة الرباعية – �شباط /فرباير :2016
عقد اجتماع �أمريكي �إ�رسائيلي �أردين م�رصي يف مدينة العقبة الأردنية يف  ،2016/2/21وعر�ض
نتنياهو “خطة النقاط اخلم�س” ،وهي جمموعة خطوات لبناء الثقة مع الفل�سطينيني وت�سهيالت
اقت�صادية؛ مقابل قمة جتمعه بقادة ال�سعودية ودول اخلليج ،واعرتاف �أمريكي يف البناء يف
امل�ستعمرات ،وقيام نتنياهو باملوافقة املبهمة على مبادرة ال�سالم العربية.
يف املقابل ،قدم كريي خالل االجتماع مبادرة �سالم �إقليمية ،ت�شمل اعرتافا ً بـ“�إ�رسائيل” كـ“دولة
يهودية” ،وا�ستئناف املفاو�ضات مع الفل�سطينيني .لكن نتنياهو حتفظ على املبادرة ،وعاد وتراجع
عنها على الرغم من �أنها ال تنطوي على تغيري جوهري يف �سيا�سة حكومته .53وعلى الرغم من
الفوائد التي يجنيها الطرف الإ�رسائيلي من م�ضمون الأفكار املتداولة ومن غياب الطرف الفل�سطيني
عن القمة ،فقد �أف�شل نتنياهو االجتماع ،كما �أف�شل جميع اجلهود واملبادرات الأخرى .وكانت
اجلهود يف تلك الفرتة تقوم على تغيري االئتالف احلاكم يف “�إ�رسائيل” ،ليدخل املع�سكر ال�صهيوين
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 Zionist Campبدالً من البيت اليهودي ) ، The Jewish Home (HaBayit HaYehudiلت�صبح
احلكومة الإ�رسائيلية قادرة على �إبداء قدر من املرونة مبا ي�سمح با�ستئناف املفاو�ضات .من جهة
�أخرى ،كان غياب الطرف الفل�سطيني �أمرا ً �سلبيا ً وبالغ الداللة ،حيث بحثت “�إ�رسائيل” و�أمريكا مع
طرفني عربيني الق�ضية الفل�سطينية ،يف ظ ّل غياب ممثلها ال�رشعي.
l

ب .مقرتحات بايدن – �آذار /مار�س :2016
طرح جو بايدن  ،Joe Bidenنائب الرئي�س الأمريكي حينذاك ،يف �أثناء زيارته �إىل املنطقة يف �آذار/

مار�س  ،2016مقرتحات على الرئي�س الفل�سطيني ،هي �أ�شبه برفع العتب �أكرث مما هي مبادرة جدية.
وت�ضمنت املوافقة على �إقامة دولة فل�سطينية على �أ�سا�س حدود  ،1967عا�صمتها �رشقي القد�س،
مقابل اعرتاف الفل�سطينيني بـ“�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” ،وتخليهم عن حقّ عودة الالجئني.
ج .املبادرة الفرن�سية:

عقدت فرن�سا يف حزيران /يونيو  2016اجتماعا ً لوزراء خارجية وممثلي  28دولة� ،إ�ضافة �إىل
االحتاد الأوروبي ) European Union (EUوالأمم املتحدة ،جت�سيدا ً لـ“مبادرة ال�سالم” التي
طرحتها �سابقا ً كدليل على ال�ضيق من الدور الأمريكي .وتقوم هذه املبادرة على مبد�أ “حل الدولتني”،
وتت�ضمن مواعيد نهائية للتفاو�ض بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي ،وكل مرحلة من مراحل
التفاو�ض ،مع االتفاق على موعد نهائي ومدة زمنية لكل مرحلة ،وحتديد بنود التفاو�ض ،واملوا�ضيع
اخلالفية التي يجب حلها ،وو�ضع معايري دولية يلتزم بها الطرفان ،حتى االتفاق النهائي حول
تفا�صيل “حل الدولتني” ،على �أن ُيعقد يف نهاية ال�سنة م�ؤمت ٌر دو ٌ
يل للت�سوية ال�سلمية.54
l

عقد “م�ؤمتر باري�س لل�سالم  ”Paris Peace Conferenceيف  ،2017/1/15والذي قاطعته
“�إ�رسائيل” ،خ�شية �أن ميلي عليها �أي �شيء غري منا�سب .ولكنها كانت الغائب احلا�رض من خالل
دفاع الإدارة الأمريكية عن مواقف “�إ�رسائيل” .ظهر ذلك من خالل �أخذ الكثري من حتفظاتها
باحل�سبان يف املبادرة الفرن�سية؛ حيث ُعدلت املبادرة ،بعد �أن ت�ضمنت يف البداية وعدا ً فرن�سيا ً
باالعرتاف بالدولة الفل�سطينية �إذا ف�شلت املبادرة ،و ّ
مت التخلي عن هذا الوعد الذي ع َّدته “�إ�رسائيل”
ت�شجيعا ً للفل�سطينيني لرف�ض �إبداء مرونة ،لأنهم �سيح�صلون على اعرتاف فرن�سي بدولتهم عند
الف�شل .وكانت املبادرة الفرن�سية تلمح �إىل عقد م�ؤمتر دويل �آخر والو�صول �إىل م�شاركة متعددة
يف رعاية املفاو�ضات� ،أمر �شبيه مبا ح�صل يف �أثناء التفاو�ض مع �إيران من خالل �صيغة خم�سة
وتغيت الرئا�سة الفرن�سية فلم يعقد امل�ؤمتر.
زائد واحد،
ّ
�إن الن�شاط الفرن�سي ،يف الوقت الذي تتوقف فيه الإدارة الأمريكية عن التح ّرك ،يهدف �إىل تقطيع
الوقت ومنع ن�شوء فراغ ت�ستغله �أطراف و�آراء ودول “متطرفة” ،بح�سب املعايري الغربية.
226

م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية
د .املبادرة الرو�سية:
طرحت مو�سكو مبادرة للت�سوية ال�سلمية ،مبدية ا�ستعدادها لتكون “و�سيطا ً نزيها ً”،
وت�ست�ضيف املفاو�ضات املبا�رشة بني الطرفني ،وكررت ،عدة مرات ،دعوتها ال�ست�ضافة لقاء بني
نتنياهو وحممود عبا�س ،غري �أن مثل هذه القمة مل تتم حتى هذه اللحظة ،بالرغم من �أنها تكررت
مرات عدة.55
وجه فالدميري بوتني  Vladimir Putinر�سالة �إىل قمة موريتانيا يف متوز /يوليو ،2016
وقد ّ
ّ
و�ضح فيها �أن مو�سكو ترى �أن الو�ضع الراهن يف فل�سطني غري مقبول ،وتدعو �إىل توفري الظروف
لإعادة �إطالق عملية املفاو�ضات ب�أقرب وقت ،لت�صل �إىل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة وقابلة للحياة
ومرتابطة الأرا�ضي عا�صمتها �رشقي القد�س ،وتعي�ش ب�سالم مع جريانها.56
هـ .مبادرة ال�سي�سي:
طرح الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي يف �أيار /مايو  2016مبادرة لتحويل “ال�سالم البارد”
�إىل “�سالم دافئ” ،وا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية .وكررها يف مبادرة �شبيهة ،يف
�أثناء خطابه يف الأمم املتحدة يف �أيلول� /سبتمرب .572017
ودعا الرئي�س ال�سي�سي الفل�سطينيني �إىل توحيد �صفوفهم ،معربا ً عن ا�ستعداد بالده للعب دور
الو�ساطة بني تلك الف�صائل .كما دعا الأحزاب والقوى الإ�رسائيلية �إىل �أن “يتوافقوا من �أجل ح ّل
لهذه الأزمة ،وال يكون مقابله �إال كل �أمر جيد للأجيال القادمة ،وخلق �أمل وم�ستقبل �أف�ضل لهم،
وا�ستقرار وتعاون حقيقي” .و�أكد ال�سي�سي �أن هناك فر�صة حقيقية لتحقيق “ال�سالم” يف ظ ّل وجود
عدة مبادرات �إقليمية ودولية �أهمها مبادرة ال�سالم العربية واملبادرة الفرن�سية لـ“ال�سالم”.58
و .املبادرة ال�صينية – �آب� /أغ�سط�س :2017
طرح الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ  Xi Jinpingمبادرة من �أربع نقاط ،للم�ساعدة على
حتقيق الت�سوية ال�سلمية .وتت�ضمن املبادرة تعزيز “حل الدولتني” على �أ�سا�س حدود  ،1967مع
�رشقي القد�س عا�صمة لدولة فل�سطينية جديدة ،ودعم مفهوم “الأمن امل�شرتك وال�شامل والتعاوين
وامل�ستدام” الذي ينهي فورا ً بناء امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ،ويتخذ تدابري فورية ملنع العنف �ض ّد
املدنيني ،ويدعو �إىل اال�ستئناف املبكر ملحادثات “ال�سالم”� ،إ�ضافة �إىل تن�سيق اجلهود الدولية لو�ضع
تدابري لتعزيز “ال�سالم” من خالل التنمية والتعاون بني الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل”.59

 .2تهديدات القيادة الفل�سطينية يف ظ ّل اجلمود:

ويف ظ ّل اجلمود الذي ميّز ما ي�سمى “عملية ال�سالم” يف هذه الفرتة� ،أطلقت القيادة الفل�سطينية
تهديدات باعتماد مقاربة جديدة ،فقد اجتمع املجل�س املركزي الفل�سطيني يف �آذار /مار�س ،2015
واتخذ عدة قرارات ،منها:
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حتميل �سلطة االحتالل (�إ�رسائيل) م�س�ؤولياتها كافة جتاه ال�شعب الفل�سطيني يف دولة
فل�سطني املحتلة ك�سلطة احتالل وفقا ً للقانون الدويل ،ووقف التن�سيق الأمني ب�أ�شكاله كافة
مع �سلطة االحتالل الإ�رسائيلي ،والت�أكيد على �أن �أي قرار جديد يف جمل�س الأمن يجب �أن
ي�ضمن جتديد االلتزام بقرارات ال�رشعية الدولية اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية وال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،ومبا ي�ضمن حتديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل ومتكني دولة
فل�سطني من ممار�سة �سيادتها على �أر�ضها املحتلة العام  1967مبا فيها العا�صمة القد�س،
وح ّل ق�ضية الالجئني وفقا ً للقرار  ،194ورف�ض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات احلدود
امل�ؤقتة ،و�أي �صيغ من �ش�أنها �إبقاء �أي وجود ع�سكري �أو ا�ستيطاين �إ�رسائيلي على �أي جزء
من �أرا�ضي دولة فل�سطني ،واال�ستمرار يف حملة مقاطعة املنتجات الإ�رسائيلية ك�شكل من
�أ�شكال املقاومة ال�شعبية.60

غري �أن هذه القرارات بقيت حربا ً على ورق.
وعادت االلتزامات الفل�سطينية ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية املرتتبة على اتفاق �أو�سلو بعد
قرارات املركزي كما هي ،ومل ُت�س من حيث اجلوهر ،ما عدا الإعالن عن وقف التن�سيق الأمني
لفرتة �ضئيلة من الزمن 61على خلفية الهبّة ال�شعبية (هبة باب الأ�سباط) التي حدثت يف القد�س املحتلة
يف متوز /يوليو  ،2017ج ّراء تركيب بوابات وكامريات على مداخل البلدة القدمية ،وانتهى الأمر
ب�إزالتها خ�شية من ت�صاعد الهبة ب�صورة كبرية تنذر باندالع انتفا�ضة �شعبية عارمة جديدة .هذا
مع العلم �أن كل التطورات والأحداث وامل�آالت ت�ؤكد الأهمية البالغة العتماد مقاربة جديدة خمتلفة
عن املقاربة املعتمدة منذ اتفاق �أو�سلو وحتى الآن ،التي تركز على العمل الديبلوما�سي واملفاو�ضات
ك�أ�سلوب وحيد �أو رئي�سي ،والرهان على الواليات املتحدة ،فبهذا الأ�سلوب ال ميكن اخلروج من
امل�أزق العام الذي متر به الق�ضية الفل�سطينية.

� .3إدارة ترامب و“�صفقة القرن”:

على الرغم من �سوء الو�ضع خالل فرتة رئا�سة �أوباما الذي �أهمل الق�ضية الفل�سطينية ،بعد ف�شله
يف �إن�ضاج �أي عملية ت�سوية ،يف فرتة رئا�سته الأوىل ،وف�شل وزيرة خارجيته يف فرتته الثانية ،وعلى
الرغم من �أن كريي قام بنحو خم�سني جولة مكوكية حماوالً �إعادة املفاو�ضات بني الإ�رسائيليني
عب يف �أثناء فرتة االنتخابات
والفل�سطينيني ،فقد ازداد الأمر �سوءا ً بعد جناح دونالد ترامب ،الذي ّ
الرئا�سية عن مواقف �أكرث انحيازا ً من �سابقيه من الر�ؤ�ساء الأمريكيني؛ �إذ تعهد بنقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س ،وفتح �صفحة جديدة يف العالقات الأمريكية الإ�رسائيلية .وهذا
ما ح�صل فعالً ،حيث �أ�صدر قراره باالعرتاف بالقد�س كعا�صمة لـ“�إ�رسائيل” وبنقل ال�سفارة
الأمريكية �إليها يف  ،622017/12/6بعد �أن كان قد �أجل هذا القرار (�ستة �أ�شهر) �أ�سوة مبا فعله الر�ؤ�ساء
الأمريكيون ال�سابقون.
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واجهت ترامب العديد من امل�صاعب والأزمات الداخلية يف خمتلف امللفات الداخلية واخلارجية،
مبا يف ذلك عجزه عن الوفاء مبعظم وعوده ،والتحقيقات التي تالحق �إدارته حول ملف التدخل
الرو�سي يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية وغريه ،وال�ضغوط التي تعر�ض لها من قبل اجلماعات
امل�ؤيدة لـ“�إ�رسائيل” التي ال تقت�رص على اللوبي ال�صهيوين ،و�إمنا ت�شمل امل�سيحيني ال�صهاينة
الإجنيليني الذين لعبوا دورا ً بارزا ً يف و�صوله �إىل البيت الأبي�ض.
وقد وعد ترامب منذ توليه �سدة الرئا�سة بتحقيق ما عجز �أ�سالفه عن حتقيقه يف م�سار الت�سوية
ال�سلمية� ،إذ تعهد بالتو�صل �إىل �صفقة و�صفها تارة بالتاريخية ،و�أخرى ب�صفقة ال�صفقات ،قائالً:
�إن �صهره جارد كو�شرن  Jared Kushnerالذي عيّنه م�س�ؤوالً للفريق املعني بهذا الأمر قادر على
�إجنازها ،و�إذا ف�شل فلن ي�ستطيع �أحد �إجنازها.
وعلى الرغم من ترحيب الرئي�س الفل�سطيني بالتعهد الأمريكي� ،إال �أن املواقف الأمريكية
املت�سارعة واملتالحقة كانت تثري املخاوف �أكرث و�أكرث من �أن هذه ال�صفقة �إما �أنها غري موجودة،
وجمرد وهم� ،أو �أنها �صفقة تهدف �إىل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية مبختلف �أبعادها ،وفقا ً
لل�رشوط والإمالءات الإ�رسائيلية� ،أو �أن املق�صود منها احلل الإقليمي الرامي �إىل حتقيق التطبيع
العربي ،خ�صو�صا ً من قبل ال�سعودية وبقية دول اخلليج مع “�إ�رسائيل” �أوالً ،وقبل التو�صل
�إىل “اتفاق �سالم”� ،أي قلب مبادرة ال�سالم العربية ر�أ�سا ً على عقب ،وذلك كج�رس لإقامة حلف
�أمريكي عربي �إ�رسائيلي �ض ّد �إيران.
وخالل الفرتة  2017–2016ظهرت بع�ض امل�ؤ�رشات على بع�ض �أ�شكال التوا�صل “غري الر�سمي”
بني ال�سعودية و“�إ�رسائيل” .وهذا ما �أكده توما�س فريدمان  Thomas Friedmanيف منتدى �سبان
 ،Saban Forumقبل �أيام قليلة على قرار ترامب نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،حيث قال �إن
وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز � Yuval Steinitzأخربه مبتهجا ً �أنهم يجرون حمادثات
مع ال�سعودية ،وو�صف فريدمان الكالم “العلني” لأي وزير �إ�رسائيلي عن العالقات مع ال�سعودية
بـ“الغباء احلقيقي” ،ون�صح الإ�رسائيليني بعدم التحدث عن هذه العالقات ب�شكل علني� ،إن �أرادوا
�أن ينجح امللك بن �سلمان يف �إ�صالحاته التي يجريها يف بالده ،و�إن �أرادوا �أن تنجح عالقاتهم معه.63
طبعاً ،هناك وهم عند بع�ض العرب ب�أن “�إ�رسائيل” ميكن �أن تكون �صديقة وحليفة ،و�أنها ميكن
�أن حتارب �إيران من �أجلهم ،وهذا يجعل موقف العديد من الدول العربية من القرار الأمريكي ومن
“�إ�رسائيل” �أقل مما هو مطلوب ،ودون م�ستوى اخلطر الذي ي�شكله القرار على القد�س والق�ضية.
غري �أنه من املبكر وال�سابق لأوانه التحدث عن عالقات علنية خليجية �إ�رسائيلية ،حيث ما زال
�أمامها الكثري من املعوقات الداخلية� ،سواء يف املنظومة ال�سيا�سية احلاكمة نف�سها� ،أم يف املنظومة
ال�شعبية الوا�سعة ...كما �أن ال�سيا�سات الأمريكية والإ�رسائيلية قد م�ضت بعيدا ً يف ت�ش ّددها وت�ضييع
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احلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،مبا ُيع ّقد عملية بناء عالقات �سيا�سية وتطبيع مع بع�ض
البلدان العربية املتحم�سة ملواجهة النفوذ الإيراين� ،أو مواجهة تيارات “الإ�سالم ال�سيا�سي”.
�إن �إدارة ترامب ،كما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده ترامب مع نتنياهو ،تخلت عما ي�سمى
“حل الدولتني” ،مع ا�ستعدادها لقبول ما يتفق عليه الطرفان64؛ وهو ما يرتك تقرير امل�س�ألة برمتها
بيد “�إ�رسائيل” التي ال تريد �إقامة دولة فل�سطينية .واجلدير بالذكر �أن “حل الدولتني” اعتمادا ً على
قواعد الت�سوية ،ويف ظ ّل موازين القوى القائمة ،مل يكن موجودا ً حقيقة يف �أي فرتة من الفرتات.
فاالجتاه املركزي يف “�إ�رسائيل” ال يوافق على �إقامة دولة فل�سطينية وذات �سيادة وعا�صمتها
القد�س ،وعندما وافق نتنياهو على �إقامة الدولة يف خطابه يف جامعة بار �إيالن Bar Ilan University
يف �سنة  2009ويف عدة منا�سبات متباعدة �أخرى ،كان جمرد ذ ّر للرماد يف العيون ،لأن ُج ّل ما يقوم
به وحكومته على �أر�ض الواقع يدمر �أي �إمكانية لقيام دولة فل�سطينية ت�ستحق هذا اال�سم .ومع
مناداته باملفاو�ضات املبا�رشة بال �رشوط� ،إال �أنه يف احلقيقة ،هو من ي�رص على ال�رشوط من خالل
مطالبته باالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” حتى ك�رشط ال�ستئناف املفاو�ضات ،ومن
خالل �إ�رصاره على �أن �أي ح ّل نهائي يجب �أن ي�ضمن ال�سيطرة الإ�رسائيلية الكاملة على الأجواء
والبحار واحلدود من النهر �إىل البحر ،وبقاء القد�س عا�صمة �أبدية لـ“�إ�رسائيل” ،ورف�ض ح ّل م�شكلة
الالجئني ،و�إخ�ضاع كل �شيء ملفهوم “�إ�رسائيل” لأمنها.
كما ك ّفت �إدارة ترامب عن اعتبار اال�ستيطان غري �رشعي وال قانوين ،لدرجة �أنها مل تنتقد
القرارات الإ�رسائيلية ب�إقامة �آالف الوحدات الإ�رسائيلية ،ور ّكزت يف لقاءاتها مع القيادة الفل�سطينية
على �رضورة مكافحة املقاومة بحجة �أنها “�إرهاب”� ،إىل جانب مطالبتها بتعزيز التن�سيق الأمني،
ووقف ما ت�سميه التحري�ض الفل�سطيني يف املناهج التدري�سية والإعالم ،وعدم ت�شجيع “الإرهاب”،
من خالل عدم �رصف رواتب لذوي ال�شهداء والأ�رسى ،65وطالبت بوقف ذلك من خالل �إقرار
قوانني بهذا ال�ش�أن.
جعلت �إدارة ترامب عدم اعرتاف الفل�سطينيني بـ“�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” ومت�سكهم
بحق العودة لالجئني وب�رشقي القد�س كعا�صمة لهم مو�ضع ت�سا�ؤلٍ ؛ بينما مت�سكت بال�رشوط
الإ�رسائيلية �إزاء حتقيق امل�صاحلة الفل�سطينية .وعندما بدا �أن املوقف الأمريكي قد تغري بعد
اتفاق القاهرة الأخري بخ�صو�ص امل�صاحلة� ،أو�ضحت الإدارة الأمريكية موقفها ب�أنها ُتيز بني
عودة ال�سلطة �إىل قطاع غزة لعزل حركة حما�س ،وبني امل�صاحلة التي تعني م�شاركة حما�س يف
احلكومة ،الأمر الذي ترف�ضه وا�شنطن ما مل تعرتف حما�س بـ“�إ�رسائيل” وبقية �رشوط الرباعية
 Quartet on the Middle Eastالظاملة� ،إ�ضافة �إىل نزع �سالحها ،مع تف ُّهم �أن هذا ال ميكن �أن يحدث
على الفور!66
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�أما بخ�صو�ص “�صفقة القرن” ،ف�إن هذا امل�صطلح تردد �سابقا ً �سنة  ،2006عرب ما ُعرف
رسب حينها من �أنها
بـ“عر�ض �أوملرت [� ”]Ehud Olmertأو “تفاهمات �أوملرت وعبا�س” ،وما ت� ّ
“اتفاقيات ّ
رف” تنتظر االنتخابات الإ�رسائيلية ونتائجها.
و�أحد �أهم التقارير التي تندرج يف هذا ال�سياق ،درا�سة �أعدها م�ست�شار الأمن القومي الإ�رسائيلي
ال�سابق غيورا �آيالند � ،Giora Eilandسنة 672010؛ يقرتح من خاللها ت�سوية ال�رصاع مع
الفل�سطينيني من خالل تو�سيع قطاع غزة مب�ساحة  720كم 2من �سيناء باجتاه العري�ش ،وتعوي�ض
م�رص عن ذلك ب�أرا�ض ٍمن النقب ،و�إعطاء م�رص والأردن مزايا وحوافز اقت�صادية ،ويف املقابل يتم �ض ّم
 %12من م�ساحة ال�ضفة للكيان الإ�رسائيلي مبا ي�ساوي امل�ساحة التي �سيتو�سع بها القطاع يف �سيناء.
l

وبعد انتخاب ترامب عادت �أجواء ما قبل اتفاق �أو�سلو ملحاولة ا�ستن�ساخ �أو ا�ستح�ضار
ال�سيناريو امل�أمول �إ�رسائيليا ً عرب م�شاريع التوطني منذ خم�سينيات القرن الع�رشين ،ومن هذه
امل�شاريع م�رشوع توطني الفل�سطينيني يف �سيناء .وقد ُعقد لقا ٌء رباعي يف مدينة العقبة الأردنية
يف 2016/2/21؛ بني بنيامني نتنياهو وجون كريي وعبد الفتاح ال�سي�سي وعبد اهلل الثاين ،ناق�ش
�أفكارا ً جديدة للحل النهائي على �أ�سا�س “يهودية الدولة” وتبادل الأرا�ضي .68وبعد نحو عام،
يف 2017/2/21؛ �أعلن ع�ضو حزب الليكود �أيوب قرا � Ayoob Karaأنه �أثار مع نتنياهو مقرتح
دولة فل�سطينية يف �سيناء وفق ما �أ�سماه “خطة ال�سي�سي” ،لتعبيد طريق “ال�سالم” ال�شامل،
و�أن نتنياهو �سيعر�ض املقرتح على الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب .69ويف  2017/9/20نقلت
الوا�شنطن تاميز  The Washington Timesعن حممود عبا�س قوله �إن “ال�سالم” القادم الذي
تعمل عليه الواليات املتحدة �سيكون “�صفقة القرن” ،و�أن مفاو�ضي �إدارة ترامب ،بينهم جارد
كو�شرن وجاي�سون غرينبالت  ،Jason Greenblattالتقوا بالفل�سطينيني �أكرث من  20مرة خالل
ثمانية �أ�شهر.70
ويف  2017/10/29ك�شفت �صحيفة بوليتكو  Politicoالأمريكية عن زيارة غري معلنة قام
بها كو�شرن لل�سعودية ،يرافقه نائب م�ست�شار الأمن القومي دينا باول  Dina Powellومبعوث
ال�رشق الأو�سط جاي�سون غرينبالت ،وهي الزيارة الثالثة لكو�شرن خالل �سنة  ،2017وقد توجه
م�ساع قالت عنها �إدارة
غرينبالت من ال�سعودية �إىل ع ّمان ،و�إىل القاهرة ،ثم رام اهلل فالقد�س ،يف
ٍ
ترامب �إنها حماولة جلذب القادة العرب للعب دور يف “عملية ال�سالم” يف ال�رشق الأو�سط .فيما
�رصحت الإدارة الأمريكية ر�سميا ً �أن كبري م�ست�شاري الرئي�س ترامب ،ونائب م�ست�شار الأمن
القومي اال�سرتاتيجي ،واملمثل اخلا�ص للمفاو�ضات الدولية ،عادوا حديثا ً من ال�سعودية �أي�ضاً ،وقد
�أجرى كبري امل�ست�شارين ات�صاالت متكررة مع م�س�ؤولني من “�إ�رسائيل” ،وال�سلطة الفل�سطينية،
وم�رص ،والإمارات العربية ،والأردن ،وال�سعودية.71
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هناك الكثري من التكهنات حول طبيعة اخلطة الأمريكية اجلديدة ،لكن �أيا ً من تفا�صيلها �أو بنودها
ما زال غري م�ؤكد ،ومما جاء ع ّما انطوت عليه “�صفقة القرن”:72
املرحلة الأوىل :تنطلق “�صفقة القرن” يف مرحلتها الأوىل من رعاية �أمريكية تعيد الثقة �إىل عملية
الت�سوية ال�سلمية وحتقق وجود ال�ضامن املفقود .مع التزام كامل مببد�أ “حل الدولتني” و�إقرار
لـ“�إ�رسائيل” بحدود جدارها كخطوة �أوىل ،و�أن تعاد قراءة احلدود وم�رشوع تبادل الأرا�ضي وفق
خريطة �إيهود باراك � )%1.9( Ehud Barakأو �أوملرت (� ،)%6.5أو خريطة جديدة قد ت�صل �إىل
 .%12يقابل ذلك التزام �إ�رسائيلي بوقف اال�ستيطان خارج “الكتل اال�ستيطانية” ،وااللتزام الدويل
والعربي برعاية االقت�صاد الفل�سطيني مع �إعادة النظر يف بروتوكول باري�س االقت�صادي ،و�أن
ت�ستمر ال�سلطة يف منع العنف والتحري�ض ،وي�ستمر التن�سيق الأمني ب�إ�رشاف طرف ثالث (�أمريكا)،
وال�سماح للجي�ش الإ�رسائيلي بالعمل يف ال�ضفة الغربية.
ا

l

lا

l

كما �ست�سعى ال�سلطة �إىل توحيد ال�صف الفل�سطيني ،وا�ستمرار عملية �إعمار غزة و�إقامة ميناء
(رمبا يكون عائماً) مع �ضمانات �أمنية ،والعمل على نزع �سالح غزة وتدمري الأنفاق.
ويف حال حتقيق ال�سلطة هذه ال�رشوط ميكن ال�سماح لها بالإعالن عن دولة يف حدود م�ؤقتة،
مع ب�سط ال�سيطرة على مناطق جديدة يف ال�ضفة .وتدر�س “�إ�رسائيل” ال�سماح مب�رشوعات حيوية
يف ال�ضفة مثل مطار ،ليمهد ذلك ملفاو�ضات مبا�رشة �سقفها الزمني ع�رش �سنوات ،و�صوالً �إىل
“ال�سالم” النهائي.
وخالل هذه الفرتة الزمنية (املرحلة الأوىل) ُيفرت�ض �أن تعلن دول الإقليم �أنها جزء من هذا
امل�رشوع ،وتبد�أ بتد�شني تعاون �رشق �أو�سطي يف �شتى املجاالت احليوية ،وعلى ر�أ�سها الأمن �ضمن
�إطار موحد ،وهذه خطوات �رضورية تراها �أمريكا ممهدة لـ“�صفقة القرن” ب�إحياء “عملية ال�سالم”.
املرحلة الثانية :تذهب يف اجتاه تبادل الأرا�ضي؛ حيث يتنازل الفل�سطينيون عن م�ساحة متفق
أرا�ض من �سيناء مبوازاة حدود
عليها من ال�ضفة (كتل ا�ستيطانية) وجزء من الغور ،يف مقابل � ٍ
غزة � -سيناء ،و�ستح�صل م�رص من “�إ�رسائيل” على م�ساحة مكافئة من وادي فريان جنوب
�صحراء النقب.
وعلى الرغم من كرثة احلديث عن هذه ال�صفقة �إال �أنها مل تعر�ض ب�شكل ر�سمي بعد ،وقد � ّأجلت
الإدارة الأمريكية تقدميها مرات عدة ،لأنها وجدت �أن اجلانبني غري جاهزين ،كما قال جاي�سون
غرينبالت ل�شخ�صية فل�سطينية� ،أو لأن الأمر �صعب جداً ،خ�صو�صا ً بعد الت�رسيبات ب�أن �أمريكا مل
رسبة مع متدربني بالكوجنر�س
تعد واثقة ب�إمكانية التو�صل �إليها ،حيث قال كو�شرن يف حمادثة م� ّ
“ :Congressهل ما نقدمه مميزاً؟! ال �أعلم!” و“نحن نعمل مع الفرقاء بهدوء لرنى �إن كان هناك
ح ٌّل ،وقد ال ُيوجد ح ّل”.73
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وما ن�رش عن ال�صفقة يف و�سائل �إعالم� ،أغلبها �أمريكية و�إ�رسائيلية ،يدل على �أنها� ،إن �صحت،
لي�ست ت�سوية بني مت�صارعني ،و�إمنا حماولة لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من خالل فر�ض �رشوط
و�إمالءات طرف على الطرف الآخر .فال يوجد يف كل ما ن�رش حول هذه ال�صفقة دولة فل�سطينية
ذات �سيادة وعا�صمتها القد�س على حدود  ،1967و�إمنا ترتاوح ال�صيغ بني دولة لها �سيادة من
طراز جديد ،كما ذكرت وكاالت الأنباء وال�صحف والتلفزة الإ�رسائيلية والأمريكية ،وفق ما جاء
يف خطاب نتنياهو يف جل�سة مغلقة عقدت يف مقر املعهد امللكي لل�ش�ؤون الدولية (ت�شاتام هاو�س)
) ،74The Royal Institute of International Affairs (Chatham Houseيف �أثناء االحتفال
بذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور ،وبني كونفدرالية مع الأردن� ،أو“دولة” يف غزة ت�ضم لها
املعازل الآهلة بال�سكان املقطعة الأو�صال بال�ضفة من دون القد�س ،وميكن �أن تكون �أبو دي�س
العا�صمة الفل�سطينية ،مع �ض ّم الأحياء الآهلة بال�سكان يف القد�س �إليها من دون البلدة القدمية ،وال
عودة �أو حتى ح ّل متوازن لق�ضية الالجئني ،مع �ض ّم �أو �سيطرة “�إ�رسائيل” على معظم ال�ضفة
الغربية ،وبال وقف للتو�سع اال�ستيطاين وال �إزالة للم�ستعمرات ،حتى التي ت�سمى “الع�شوائية”.
l

�إن قرار ترامب حول القد�س �إما �أنه دليل على توقف ال�سعي لـ“�صفقة القرن” ،بحيث يح ُّل مكانها
�سيا�سة فر�ض ح ّل بالقوة وفر�ض الوقائع على الأر�ض� ،أو لعدم وجودها �أ�صالً ،وا�ستُخ ِد َمت لإيهام
العرب ب�أن احلل قادم ،حتى ُيقدموا ثمنه ب�سخاء لرتامب ،كما فعلوا ،وحتى مي�ضوا يف التطبيع مع
“�إ�رسائيل” و�إقامة احللف الثالثي �ض ّد �إيران.
ال�سيناريوهات املحتملة ما بعد القرار الأمريكي:
مع دخول م�سار الت�سوية ال�سلمية �سنة  ،2018تبدو هناك ثالثة م�سارات حمتملة:
ال�سيناريو الأول :تو�سع ردة الفعل:
يقوم هذا ال�سيناريو على �أن تتو�سع ردة الفعل الفل�سطينية والعربية والدولية ،على قاعدة
بلورة مبادرة �أو مقاربة �سيا�سية جديدة؛ ال تكتفي باحلديث عن ا�ستبدال الراعي الأمريكي �أو منع
احتكاره لـ“العملية ال�سيا�سية” ،بل تطالب بعملية �سيا�سية جديدة خمتلفة جوهريا ً عن تلك املعمول
بها منذ �أو�سلو ،التي ماتت عمليا ً منذ اغتيال �إ�سحاق رابني  Yitzhak Rabinوتويل اليمني برئا�سة
نتنياهو احلكومة يف �سنة  .1996مقاربة تركز على نقل الق�ضية الفل�سطينية ،مبختلف �أبعادها� ،إىل
الأمم املتحدة ،بحيث تكون هي الراعي ،يف �إطار عقد م�ؤمتر دويل م�ستمر وكامل ال�صالحيات ،تكون
مرجعيته القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ،ليكون التفاو�ض لتنفيذها ولي�س حولها.
هذا ال�سيناريو لي�س مرجحاً ،ولكنه مطروح ،لأنه يحتاج �إىل تغيري جوهري يف املعطيات املحلية
والعربية والإقليمية والدولية ،و�إىل ر�ؤية وقناعة و�إرادة وخطة فل�سطينية م�ستعدة لدفع الأثمان
املرتتبة على الإ�رصار على اعتماد مقاربة جديدة.
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ال�سيناريو الثاين :انح�سار ردة الفعل:
ي�ستند هذا ال�سيناريو �إىل انح�سار ردة الفعل على القرار الأمريكي ،برت�ضيات �أمريكية ،وجهود
عربية و�أوروبية ودولية ،بزعم �أن ما �ستقدمه الإدارة الأمريكية الحقا ً �أف�ضل مما فعلته حالياً،
خ�صو�صا ً اعرتافها بالقد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” .والعودة بعد فرتة �إىل العملية ال�سيا�سية نف�سها،
ما قبل االعرتاف الأمريكي ،على الرغم من �إطالق ترامب ر�صا�صة الرحمة عليها.
ال�سيناريو الثالث :تقطيع الوقت:
يقوم هذا ال�سيناريو على الدخول يف مرحلة من تقطيع الوقت وانتظار املتغريات ،والبحث عن
راع �أو رعاة جدد ،من دون اعتماد مقاربة جديدة� ،أي العودة كليا ً �إىل املقاربة القدمية.
ٍ
�إن الراعي /الرعاة لأي عملية �سيا�سية بحاجة �إىل موافقة الطرفني والرعاة اجلدد ،و�إىل توفر
ظروف ومعطيات متكنهم من الت�أثري .فاخللل يف العملية ال�سيا�سية املعتمدة ال يقت�رص على انحياز
الراعي الأمريكي وانتقاله م�ؤخرا ً �إىل موقع ال�رشيك الكامل لالحتالل ،و�إمنا يعود �إىل فقدان التوازن
يف القوى ،وكون العملية خمتلة الأركان متاماً ،لأنها من دون مرجعية وا�ضحة وملزمة ،وبال
�إطار دويل فاعل ،وال جدول زمني �أو �آلية تطبيق ملزمة ،ما جعلها مفاو�ضات مفتوحة �إىل الأبد،
مفاو�ضات من �أجل املفاو�ضات ،ت�ستغلها “�إ�رسائيل” لفر�ض الأمر الواقع الإ�رسائيلي الذي يجعل
احلل الإ�رسائيلي �شيئا ً ف�شيئا ً هو احلل املطروح واملمكن عملياً.
بالرغم من ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي يف ممار�ساته التع�سفية والقمعية �ض ّد
ال�شعب الفل�سطيني ،وبالرغم من الفارق الهائل يف الت�سليح والإمكانات؛ �إال �أن ال�شعب
الفل�سطيني ا�ستمر يف ثباته على �أر�ضه ،ووا�صل مقاومته مبا ميلك من �إمكانات حمدودة .بل وجنح
يف فر�ض �إرادته على قوات االحتالل عندما �أجربها على الرتاجع عن �إجراءاتها املتخذة على مداخل
امل�سجد الأق�صى.

خال�صة

وعلى املدى املنظور ،فمن املتوقع �أن ي�ستمر االحتالل يف عدوانه على ال�شعب الفل�سطيني ،ويف
حماوالت �إخ�ضاعه وتطويعه ،كما �سي�ستمر يف ا�ستخدام �أدواته يف القتل واالعتقال واحل�صار...
يف بيئة عربية مت�رشذمة ،ويف بيئة دولية توفر له الغطاء �أو عاجزة �أن تفعل �شيئا ً حقيقيا ً لن�رصة
ال�شعب الفل�سطيني.
غري �أن البيئة الفل�سطينية الداخلية مبا يرتاكم عندها من خمزون غ�ضب �ض ّد االحتالل
وممار�ساته ،ومبا يرتافق مع ذلك من ف�شل م�سارات الت�سوية ال�سلمية ...تتجه نحو ت�صعيد العمل
املقاوم واملنتف�ض .كما �أن البيئة اال�سرتاتيجية املحيطة بفل�سطني ،بالرغم من �ضعفها احلايل� ،إال �أنها
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م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية
بيئة متحركة غري م�ستقرة ...وميكن �أن تتحول يف املدى الو�سيط �إىل بيئة داعمة خلط املقاومة .وهو
عب عن
ما يعني �أن االحتالل ال يعي�ش بيئة م�ستقرة؛ و�أن ما يح�سبه اخرتاقات وانت�صارات� ،إمنا ُت ِّ
�أو�ضاع م�ؤقتة ،قد حتمل خ�سائر ا�سرتاتيجية م�ستقبلية للكيان الإ�رسائيلي.
من الوا�ضح �أن م�سار الت�سوية وفق اتفاقيات �أو�سلو قد انهار �أو يف طريقة لالنهيار ،و�أن
“حل الدولتني” مل يعد ممكن التنفيذ وفق هذه االتفاقيات بعد �أن �أفرغتها “�إ�رسائيل” ،بدعم �أمريكي،
من حمتواها.
ولذلك ،ف�إن على الطرف الفل�سطيني امل�سارعة �إىل مراجعة التجربة ،و�إعادة بناء بيته الداخلي،
و�إعادة ا�ستك�شاف وا�ستثمار عنا�رص القوة التي لديه ،ال�ستعادة حيويته وفر�ض �أجندته على م�سار
الأحداث.
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