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فلسطين

إيران معًا

العودة إلى املفاوضات».
رغم الطابع السياسي لزيارة ترامب،
ف ــإن ــه حـ ـ ــرص عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــارة «ح ــائ ــط
امل ـب ـك ــى» ،لـكـنــه ح ــال دون اسـتـثـمــار
حـكــومــة نتنياهو ه ــذه ال ــزي ــارة بما
ق ــد ي ــرب ــك ت ـحــريــك عـمـلـيــة الـتـســويــة
على املسار الفلسطيني .ففي خطوة
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــرم ــزي ــة
والـ ـ ــداللـ ـ ــة فـ ــي الـ ـ ــوجـ ـ ــدان الـ ـيـ ـه ــودي
واإلســرائـيـلــي ،وصــل تــرامــب معتمرًا
قـلـن ـســوة س ـ ــوداء ال ـل ــون إل ــى حــائــط
الـ ـ ـب ـ ــراق ،وه ـ ــو م ــا دف ـ ــع ال ـع ــدي ــد مــن
املسؤولني السياسيني اإلسرائيليني

ّندد روحاني باألخطاء
التي ترتكبها واشنطن
وعدم معرفتها
بالشرق األوسط

املتبادل واملصالح املشتركة» .ورأى أن
«الشعب اإليراني رسم أجمل املشاهد
ال ــدي ـمــوق ــراط ـي ــة ،ع ـبــر إدالء أك ـث ــر من
 42مليون مــواطــن إيــرانــي بأصواتهم
ف ــي ص ـنــاديــق االق ـ ـتـ ــراع» .وأشـ ــار إلــى
أن «ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي ق ــوي بــوحــدتــه
وانـسـجــامــه وتـمـ ّـسـكــه بــدّيـنــه وثــورتــه
وق ــواه الـعـسـكــريــة ،املتمثلة بالجيش
وحرس الثورة اإلسالمية تحت رعاية
قائد الثورة اإلسالمية وتوجيهاته».
وفي إشارة إلى االتفاقات التي وقعتها
الرياض مع ترامب وتجاوزت قيمتها

إلـ ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن ف ــرح ـت ـه ــم ل ـه ــذا
املشهد ،لكن الرئيس األميركي رفض
أن ي ـص ـط ـح ـبــه ن ـت ـن ـي ــاه ــو فـ ــي ه ــذه
الخطوة .وهو هدف من وراء ذلك إلى
تــوجـيــه رســالــة ضمنية إل ــى الـطــرف
اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه يحول
دون استغاللها سياسيًا باملستوى
ال ـ ــذي ي ــرب ــك م ـس ـيــرة ال ـت ـس ــوي ــة ،ألن
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ك ــان ــت س ـت ـف ـهــم عـلــى
أنـهــا إع ــان أمـيــركــي رسـمــي مسبق،
بكون هذه املنطقة جزءًا من السيادة
اإلســرائـيـلـيــة فــي أي تسوية نهائية
مــع ال ـطــرف الفلسطيني ،علمًا بأنه
ن ـفــذهــا ف ــي أع ـق ــاب زي ــارت ــه لكنيسة
القيامة في القدس.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
نـتـنـيــاهــو ،كـشــف تــرامــب عــن وجــود
إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة تـ ــؤكـ ــد أن ف ــرص
الـ ـتـ ـس ــوي ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ال
تـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،وق ـ ـ ــال« :أشـ ـع ــر بــأنـنــا
سنصل إلــى ذلــك فــي نهاية املـطــاف،
رغـ ــم أن الـ ـس ــام ب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
والفلسطينيني أمــر صعب للغاية».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ع ـل ـي ـن ــا دحـ ـ ــر اإلرهـ ـ ـ ــاب،
وكــذلــك وض ــع حــد لـلـنـظــام اإليــرانــي
ال ـ ــذي ي ـغ ــذي ال ـع ـنــف ف ــي امل ـن ـط ـقــة»،
فيما لفت إلى أن إسرائيل والواليات
املتحدة هم «أكثر من أصدقاء ،وإنما
حلفاء عظماء» .ورأى أن «هناك أمورًا
كثيرة بات يمكن أن تحدث ،فيما لم
يكن ذلك ممكنًا في املاضي ،بما في
ذلك االزدهــار والحرب على اإلرهــاب
ومواجهة النظام اإليراني».
في املقابل ،رأى نتنياهو أن «األعداء
الـقــدامــى يصبحون ال ـيــوم شــركــاء»،
فــي إشـ ــارة إل ــى خــريـطــة الـتـحــالـفــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأن ـظ ـم ــة
االع ـ ـتـ ــدال ال ـع ــرب ــي ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
ال ـ ـقـ ــدس هـ ــي «الـ ـع ــاصـ ـم ــة امل ــوح ــدة
إلسرائيل» .وأكد أنه «يمكن بالتعاون
مع الــواليــات املتحدة دفــع إيــران إلى
التراجع إضافة إلى قطع طموحاتها
للحصول على سالح نووي» ،معربًا
عن أمله في «دفع السالم نحو األمام
فــي املـنـطـقــة بــالـتـعــاون مــع تــرامــب»،
ثــم أثـنــى على الــزعـمــاء الـعــرب الذين
التقاهم في الــريــاض ،مشيرًا إلــى أن
هــؤالء الـقــادة «يمكنهم خلق ظروف
لسالم حقيقي».
(األخبار)

 380مـلـيــار دوالر ،ق ــال روح ــان ــي« :ال
ّ
يمكنكم حل مسألة اإلرهــاب من خالل
منح أموال شعبكم لقوة كبرى» .وبشأن
اتفاقية ش ــراء الـسـعــوديــة الـســاح من
الواليات املتحدة بمبلغ  110مليارات
دوالر ،أكد روحاني أن السعودية قبل
ذلــك أيضًا قد دفعت  100مليار دوالر
خ ــال ال ـح ــرب امل ـفــروضــة عـلــى إيـ ــران.
وق ـ ــال« :ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــارب،
ونتيجتها حصلت عليها السعودية،
وه ــا ه ــي اآلن ت ـك ـ ّـرر ص ــرف مـثــل هــذه
املئات من املليارات من أمــوال الشعب
السعودي لألميركيني لشراء السالح
مرة أخــرى» .ولفت إلى أن «السعودية
ال يمكن استخدام أسلحتها من دون
األمـيــركـيــن واس ـت ـشــارة األمـيــركـيــن».
ورأى روحـ ـ ــانـ ـ ــي أن «ق ـ ـ ـ ــوة أي ب ـلــد
تكمن عبر قوته الوطنية ،عبر إجــراء
ان ـت ـخــابــات وإدالء الـشـعــب بــأصــواتــه
ف ــي ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـت ـخ ـت ــار ي ــوم ــا مــا
صناديق االقـتــراع ،ال ليكون حكامها
وراثيني ،بل منتخبني ،عندها ستكون
السعودية قوية».
(األخبار)

تحديات صعبة أمام إضراب األسرى:
األمل معقود على االنتصار فقط!
على غير شعار «النصر أو
الشهادة» ،يخوض األسرى
الفلسطينيون منذ  37يومًا
معركة ال طريق للعودة
فيها ،وال خيار في نهايتها
إال االنتصار .فكل تجربة إضراب
الحقة رهينة بالسابقة،
لكن هذا اإلضراب تتهدده
تحديات صعبة ،منها ما
هو ذاتي ،وأخرى ناتجة من
خذالن الفصائل ...والشارع
الفلسطيني
عبد الرحمن نصار
سـ ــاد اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـعـ ــام ،م ــا ب ــن شــامــل
وجزئي ،غالبية مدن الضفة واألراضي
املحتلة عــام  1948بجانب الـقــدس يوم
أمس ،وذلك بالتوازي مع إضراب مئات
األس ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ع ــن ال ـط ـع ــام.
اإلضــراب العام الذي جاء (متأخرًا) في
ال ـيــوم ال ـســادس والـثــاثــن مــن إض ــراب
األسـ ـ ـ ــرى ،ه ــو أحـ ــد وج ـ ــوه االح ـت ـج ــاج
الشعبي ال ــذي مـ ّـيــز االنـتـفــاضــة األول ــى
 1987وبدايات الثانية  ،2000لكنه غاب
عن «انتفاضة القدس» الجارية وتباعًا
إضراب األسرى الجاري.
وبينما لــم يشمل إض ــراب أم ــس قطاع
غزة ،فإنه بصورة أو بأخرى يكشف عن
غياب قيادة فلسطينية تستثمر الحدث،
ميدانيًا وسـيــاسـيــا ،بما ينتهي بــوزن
يحسب لــه حساب فــي مـعــادالت العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .غ ـي ــاب الـ ـقـ ـي ــادة ،إضــافــة
إلى ضعف التضامن ،وبقاء العمليات
ال ـفــرديــة عـلــى حــال ـهــا ،مـثـلــت كـمــا يــرى
مراقبون جزءًا من العوامل التي أعطت
اإلسرائيليني مساحة مــن امل ـنــاورة في
التعاطي مع إضــراب األســرى الجاري،
بل قمعه واألمل الكبير في إنهائه ،على
أن ينهي ذلــك هــذه الظاهرة بصورتها
الجماعية والفردية.
وحاليًا ،ثمة حقل من «األلغام» يواجه
إضـ ـ ـ ـ ــراب األس ـ ـ ـ ـ ــرى .إحـ ـ ـ ــدى امل ـش ـك ــات
«التكتيكية» أن اختيار التوقيت للبدء
من  17نيسان (يوم األسير الفلسطيني)
كـمـنـطـلــق رمـ ــزي وم ـع ـنــوي ل ــإض ــراب،
صادفه قرب شهر رمضان ـ هذه السنة
ـ ـ ال ــذي يـبــدأ بعد أقــل مــن أسـبــوع ،وهو
(رمضان) ما يراهن عليه اإلسرائيليون
كي ينهي اإلضراب نفسه بنفسه .يقول
بعض األسرى إن إدارة السجون تسير
ض ـمــن تـ ـص ـ ّـور مـبـنــي ع ـلــى أن ال ـصــوم
واإلفطار اإللزامي (حتى لو كان إفطارًا
رمزيًا) يعني أن اإلضراب سيفقد قيمته
الفعلية والرمزية.
وبما أن اإلضرابات الجماعية السابقة
لم يكن أقصاها يتعدى  31يومًا ،وقد
وصــل اإلض ــراب الـجــاري إلــى  37يومًا،
فـ ــإن ث ـمــة ت ـخــوفــا م ــن ص ـعــوبــة إج ـبــار
العدو على التفاوض وتحقيق غالبية
املطالب قبل بــدء رمـضــان ،إال فــي حال
ورد تـقــديــر إســرائـيـلــي يفيد ب ــأن شهر
ال ـص ــوم م ـقــدمــة ل ــدخ ــول بـقـيــة األس ــرى
في اإلض ــراب ،وزي ــادة وتيرة التضامن
خارج السجون.
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ي ـض ـي ــف األس ـ ـ ــرى،
ت ـن ـب ــع م ـ ـ ُـن أن مـ ـجـ ـم ــوع املـ ـض ــرب ــن ال
يتعدى الخمس من مجمل  6500أسير
«ت ـق ــري ـب ــا» ،وبــاس ـت ـث ـنــاء ف ـئ ــات عـ ــدة ال
تـطـلــب مـنـهــا ال ـق ـي ــادة داخـ ــل الـسـجــون
اإلض ـ ـ ــراب (م ـث ــل ك ـب ــار ال ـس ــن وال ـن ـســاء
واألطـ ـف ــال وامل ــرض ــى وامل ـص ــاب ــن) ،فــإن
غ ـ ـيـ ــاب الـ ـتـ ـف ــاه ــم ال ـف ـص ــائ ـل ــي وإقـ ـ ـ ــرار
التنظيمات كــافــة فــي الـسـجــون خوض
املعركة معًا (عــدا املشاركة الرمزية من

قيادة الحركة األسيرة) ،يجعل مجموع
املضربني ال يتعدى عمليًا ثلث األسرى،
وذل ـ ـ ــك رغـ ـ ــم دخ ـ ـ ــول ع ـ ـشـ ــرات األسـ ـ ــرى
ت ـبــاعــا ف ــي اإلضـ ـ ـ ــراب ،وأيـ ـض ــا رغـ ــم أن
ّ
ت ــوزع املضربني على غالبية السجون
ّ
يجعلها مشاركة كلها في اإلضراب.
مــع ذلــك ،تبقى قضيتا التوقيت وعــدد
املـ ـض ــرب ــن «ث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة» أمـ ـ ـ ــام امل ـش ـك ـلــة
األساسية ،وهــي التعاطي اإلسرائيلي
مع موضوع اإلضراب على أنه «مشكلة
داخ ـل ـي ــة ف ــي ح ــرك ــة فـ ـت ــح» وال ـت ــروي ــج
ل ــه ع ـلــى ذلـ ــك ،وأن ح ــل اإلضـ ـ ــراب يـبــدأ
مــن ه ــذا الـتـعــريــف ،ال مــن ك ــون دوافـعــه
إن ـس ــان ـي ــة وح ـق ــوق ـي ــة .ح ـت ــى فـ ــي ح ــال
أعطت إسرائيل شيئًا من هذه الحقوق،
فــإن تاريخ السجون يفيد بأنه لن تمر
سنتان في أحسن األحــوال ،إال وتعاود
مـصـلـحــة ال ـس ـجــون ن ــزع ه ــذه املـطــالــب
ً
تدريجيًا ،ثم إضراب جماعي مستقبال،
لكن هــذا ال يعني فــي قــامــوس األســرى
السكوت عن الوضع القائم.
ّ
يتبدى التعنت اإلسرائيلي،
جراء ذلك،
ً
أوال ل ـك ـســر ش ــوك ــة األسـ ـ ـ ــرى وتــدم ـيــر

يعلم المضربون
منذ اليوم األول
لنضالهم أنهم دخلوا
طريق الالرجعة

نـ ـم ــوذج امل ـق ــاوم ــة بـ ــاإلضـ ــراب ،وثــانـيــا
إلدخ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـض ـي ـت ـه ــم فـ ـ ــي املـ ـم ــاحـ ـك ــات
السياسية الفلسطينية الداخلية ،التي
تقتل بدورها العمل الوطني في مهده.
ل ــذا ،قــد تــأتــي مـشــاركــة السلطة ،ممثلة
ف ــي م ــدي ــر ج ـه ــاز «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات» مــاجــد
فــرج ،ومــديــر «الـشــؤون املدنية» حسني
الشيخ ،ومدير جهاز «األمــن الوقائي»
زي ـ ــاد ه ــب ال ــري ــح ،ف ــي م ـف ــاوض ــات مع
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـخــص إضـ ــراب
األسـ ـ ــرى ،ل ـتـ ّ
ـرســخ بـطــريـقــة أو بــأخــرى
ما سعت إسرائيل إلــى قوله :اإلضــراب
الــذي يقوده مــروان البرغوثي هو جزء
من مشكلة داخل «فتح» ،ونحن نحلها
مــع «فـتــح» ـ ـ السلطة ال مــع البرغوثي،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ـش ــدي ــد املـ ـت ــواص ــل عـلــى
ضــرورة «ضبط الضفة» ومنع الوضع
من االنزالق إلى مواجهة.
لم يشمل اإلضراب العام قطاع غزة (أ ف ب)

وبـيـنـمــا ش ــاع حــديــث عــن نـيــة السلطة
نزع خيمة التضامن التي يقيمها أهالي
األســرى في كنيسة املهد في بيت لحم
بسبب زيارة الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب إلــى هـنــاك ،ع ــادت الحكومة في
رام الـ ـل ــه ونـ ـف ــت أمـ ــس صـ ـ ــدور ّ تـعـمـيــم
ع ـن ـهــا إلـ ــى ق ـ ــوات األم ـ ــن «يـ ـح ــض على
وقف الفعاليات الخاصة باألسرى في
محافظتي بيت لحم ورام الله» .وإن كان
ذلك صحيحًا ،فإنه ال ينفي أن السلطة
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا ن ـي ــة ف ــي تـ ـح ـ ّـول ال ـح ــدث
(اإلض ــراب) إلــى مشهد مــن املــواجـهــات،
تحت ذريعة الحفاظ على الهدوء الذي
يخدم املواطن الفلسطيني بدوره!
ه ــذا م ــن جــانــب رام ال ـل ــه .أم ــا ف ــي غ ــزة،
وعلى صعيد حركة «حماس» تحديدًا،
فبقصد أو من دون قصدّ ،أدت األحداث
املتالحقة (وثيقة «حماس» السياسية
الجديدة ـ خطاب خالد مشعل لــإدارة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ان ـت ـخــاب إسـمــاعـيــل هنية
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـم ـك ـتــب ال ـس ـي ــاس ــي لـلـحــركــة
ـ ـ ـ ـ كـ ـش ــف ق ـت ـل ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــد م ـ ـ ـ ــازن ف ـق ـهــا
ومجريات محاكمتهم) إلــى التشويش
على إض ــراب األس ــرى ،بــدءًا مــن الداخل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ح ـت ــى اإلق ـلـ ـي ــم ال ـع ــرب ــي،
شعبيًا وإعالميًا ،خاصة أن عددًا منها،
كقضية الــوثـيـقــة ،ك ــان يمكن تأجيلها
إلى ما بعد اإلضراب.
وبانتظار «الكلمة املهمة» لهنية التي
غد الخميس،
وعدت بها «حماس» بعد ّ
فإن العدو اإلسرائيلي لم يعقب ـ رسميًا
ع ـلــى األق ـ ــل ـ ـ ـ ع ـلــى ت ـه ــدي ــدات امل ـقــاومــة
الفلسطينية (ال ـص ــادرة مــن «حـمــاس»
و«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» فــي األسـبــوعــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن) بـ ـش ــأن إض ـ ـ ـ ــراب األس ـ ـ ــرى،
خ ــاص ــة أن س ـي ــا ّس ــة إدارة ال ـس ـج ــون
ت ـقــوم عـلــى ال ـت ـجــنــب ،ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،أن
«يسقط شهداء» خــال اإلض ــراب ،حتى
ال تقدم مبررًا ـ كما تــرى ـ للمقاومة أو
االنتفاضة الشعبية.
وي ــوم أم ــس ،أف ــادت «اللجنة اإلعالمية
إلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـحـ ــريـ ــة والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» بـ ــأن
إدارة س ـ ـجـ ــن ع ـ ـس ـ ـقـ ــان قـ ـ ـ ـ ــررت ن ـقــل
األسـ ــرى امل ـضــربــن داخـ ــل الـسـجــن إلــى
املستشفيات خالل ساعات بعد تدهور
حــالـتـهــم ال ـص ـح ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـح ــال في
سـجــون أخ ــرى أقــامــت احتياطات لهذا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب .وهـ ـ ـ ــذا ال ي ـع ـن ــي بـ ـ ــأي ح ــال
حرصًا إسرائيليًا على أرواح األســرى
الـتــي يأكلها الـسـجــن ،بــل هــو مواصلة
ف ــي س ـي ــاســة ال ـت ـع ــذي ــب ت ـح ــت م ـعــادلــة
حدودها :ال استجابة فورية للمطالب،
وال اس ـت ـج ــاب ــة ك ـل ـيــة إال ب ـع ــد اإلن ـه ــاك
الـشــديــد ،وال م ــوت حـتــى يكمل األسـيــر
محكوميته.
فــي املـحـصـلــة ،يـتـبـ ّـن أن ه ــذا اإلض ــراب
«ال ـي ـت ـيــم» ل ــم ت ــراف ـق ــه ظ ـ ــروف ضــاغـطــة
ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـت ـج ــاوب مــع
م ـ ـطـ ــالـ ــب األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ــع رفـ ــع
املـ ـضـ ــربـ ــن سـ ـق ــف م ـط ــال ـب ـه ــم نـتـيـجــة
الـتـجــارب الـتــي تفيد ب ــأن عـلــى األسـيــر
طلب أعـلــى مــا يمكن ليحصل على ما
يريد.
ن ـت ـي ـجــة ذل ـ ـ ــك ،ق ــال ــت «ل ـج ـن ــة امل ـتــاب ـعــة
واإلسناد إلضراب الكرامة» ،أمس ،إنها
لم تصل إلى حل مع مصلحة السجون
لفك اإلضراب ،وإن كل ما تم اإلعالن عنه
بـشــأن مـفــاوضــات وق ــرب الـتــوصــل إلــى
حل إنما هو «خداع وتضليل» للشارع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن أج ـ ــل ت ـم ــري ــر زي ـ ــارة
ترامب من دون احتجاجات.
ـزدادون
ـ
ي
ـرى
وأضافت اللجنة أن «األسـ
ّ
ع ـن ــادًا بــال ـقــدر نـفـســه الـ ــذي تـتـعــنــت به
معهم إدارة ال ـس ـجــون ،لكنهم بحاجة
إل ــى امل ــزي ــد م ــن الـضـغــط ف ــي ال ـخ ــارج»،
وذل ـ ـ ــك ألنـ ـه ــم ي ـع ـل ـم ــون م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة
األولى أنهم دخلوا في طريق الالرجعة،
وأن انـكـســارهــم يعني ن ــزع أه ــم ســاح
ي ـم ـت ـل ـكــونــه (اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب) ،فـ ــي حـ ــن أن
حـصــولـهــم عـلــى أق ــل م ــا يـتــوقـعــون من
مطالب يعني انتصار إدارة السجون
عليهم.

