
 1

حصاد ربع قرنأوسلو

ة اري س ة ي وي ه ة ب ي راط ق م ة  دي ي ن ة وط ي رب ة ع ي ن ي ط س ل ف

كتاب الهدف األول 

ة اري س ة ي وي ه ة ب ي راط ق م ة  دي ي ن ة وط ي رب ة ع ي ن ي ط س ل ف

كتاب الهدف األول 

أوسلو: حصاد ربع قرن 
)نسخة رقمية(

تشرين أول/أكتوبر/2018

�ي 
اه

جم
لل

ة 
يق

حق
 ال

ل
ك



 2

حصاد ربع قرنأوسلو

ألقت القيادة الفلسطينية المتنفذة بعد حرب الخليج الثانية وانهيار االتحاد السوفييتي، بمعظم أوراق القضية 
من  الصهيوني  الكيان  زعمه  ما  وعلى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  على  الرهان  خانة  في  وأهمها  الفلسطينية 
استعداد »للسالم«، حيث نبعت خطورة هذه السياسة، وما ترتب عليها من خيارات عملية واتفاقات محددة، من أنها 
لم تقم على رؤية علمية  لطبيعة الصراع وجذوره، كما عبرت عن فهم مذعور وسطحي لموازين القوى القائمة، ولطبيعة 

المشروع األمريكي – اإلسرائيلي وأهدافه االستراتيجية.

فباستجابتها لمقتضيات االستراتيجية األمريكية- اإلسرائيلية، سمحت تلك القيادة لتلك االستراتيجية بأن تتحكم 
بها وبخياراتها، مما أفقدها بالتدريج، وبصورة متتابعة غير عنصر من عناصر القوة المادية والتاريخية والشرعية 
التي كانت تتمتع بها، وباتت تبًعا لذلك تنطلق في ممارستها السياسية وكأن ما يجري هو الخيار الوحيد المتاح 

أمامها أو باعتباره نهاية المطاف للصراع العربي - الصهيوني.
هذه السياسة البائسة والهابطة في فهم الصراع، وإدارته مع العدو، هي الوجه اآلخر لسياسة بائسة أخرى تجاه الداخل 
الفلسطيني، والتي تجلت في ذهنية قاصرة، تراكمت تاريخًيا لتأخذ شكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة، سالحها اإلفساد، 
وهو ما قاد إلى تبديد كثير من مكونات القوة الفلسطينية، وأدى إلى عدم امتالك رؤية شاملة وبعيدة النظر لتعزيز 
والمؤسساتية  التنظيمية  البنى  انتشاره من خالل تعزيز  الفلسطيني، في مختلف مواقع  للمجتمع  الداخلية  البنية 
واإلدارية لمجتمعنا، فكانت حصيلة هذه السياسة هي التدمير المستمر لمقومات القوة المادية والمعنوية لشعبنا، 
ووحدته ووحدة ودور وهيبة مؤسساته، لصالح مشروعها السياسي الخاص، الذي رد عليه العدو الصهيوني، بمزيد من 
التوسع واالستيطان واإلحالل والتطهير العرقي وضرب وإضعاف سلطتها التي جاءت محصلة اتفاق مع هذا العدو.. 

وواقع الحال القائم ال يحتاج لكثير من الوصف أو التمثيل.
بعد ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو، يتجدد هذا المسار باسم التهدئة أو الهدنة التي يجري حياكة تفاصيلها في 
مفاوضات »غير مباشرة«، تجري بين الفصائل من جهة، و مصر و«إسرائيل« من جهة أخرى، ويجد أصحاب هذا النهج 
القدرة على تبريره باألوضاع المزرية اقتصادًيا واجتماعًيا التي وصل لها قطاع غزة، والحصار المضروب عليه منذ إحدى 
عشر عاًما، واستعصاء المصالحة، وصوالً لتبريره بضرورة قطف »إنجازات المقاومة ومسيرات العودة وكسر الحصار«.. الخ، 
فما أشبه اليوم بالبارحة، عندما بررت القيادة المتنفذه في المنظمة ولوجها في نهج التسوية بقطف ثمار انتفاضة 

شعبنا عام 7891، لكنها بعد ربع قرن لم تجِن سوى الوهم.
المشروع الصهيوني، وبعد مرور مائة عام على إنشاءه مستمر في إعادة  المسار، ال يعني سوى أن  إن تجدد هذا 
المحققة، ومن ناحية أخرى تأمين  صياغة وتكييف بناه وأدواته واستراتيجياته، بما يحفظ له من ناحية منجزاته 
شروط االندفاع لتحقيق مزيًدا من األهداف، هذا األمر يفرض في الجوهر ضرورة حفظ المشروع المعادي على ركائزه 
إسرائيل«،  »قومية  قانون  إقرار  في  مؤخرًا  تمثلت  والتي  باستمرار،  وتطويرها  والسياسية  والثقافية  األيديولوجية 
العدوان  مزيد من  أجل  والتحالفات، من  واإلمكانات  الطاقات  المزيد من  لحشد  قوة دفع مستمرة ومتجددة  لتشكل 

والهيمنة والتوسع.
فمن أوسلو إلى الهدنة، مسيرة الوهم تتجدد من طرفنا، لتصب في مصلحة المشروع المعادي، الذي لن تخبو استمرار 
وبوصفه  التاريخية،  الطبيعة  ذو  فالصراع  معه،  االتفاقات  عمر  أو قصر  ومواجهته، مهما طال  ومقاومته  ممانعته 
 – اإلمبريالي  المشروع  الفلسطيني، وبين  الشعب  العربية وعلى نحو أخص  األمة  اشتباًكا تاريخًيا جذرًيا وشاماًل بين 

الصهيوني.. ال يمكن أن ُتسّكنُه أو تلغيه أو تطفئ جذوته كل مسارات التسوية واستحقاقاتها.

من أوسلو إلى الهدنة.. املسار املتجدد

 (رأي الهدف)
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كم مضى على اتفاقيات أوسلو؟ ومن يعد أصاًل، هل نعدها بالسنوات، أم باالنتكاسات  
والخذالن التهاون المروع بحقوقنا الوطنية والتاريخية.

 ألم يحن الوقت بعد إلغالق هذه الصفحة الكارثية، والمحزنة، والمخجلة من تاريخ الحركة الوطنية
الفلسطينية، التي تجلل بظاللها السوداء على مسيرة هذا الشعب العظيم؟

كم مضى على اتفاقيات أوسلو..؟

     عصر من »حياة المفاوضات« أم دهر من اإلنجازات السلبية، والغوص أكثر في مستنقع 
نرفض  لماذا  يسألون  ثم  األحالم؟  وانتزاع  الوطنية  الروح  وتدمير  األرض  ونهب  االستيطان 

أوسلو؟ بينما علينا أن نقول: لماذا علينا أن نواصل رفض أوسلو؟
     هل ألنه ثاني أكبر انتصار للصهيونية بعد تأسيس دولة االستيطان الغادرة، على ما قاله 

»حمامة السالم« الصهيوني عاموس عوز، أم ألنه ثاني أكبر هزيمة لنا بعد النكبة؟
     كانت حرب الخليج بداية مرحلة جديدة في البربرية اإلمبريالية، خاتمة دموية لعهد دموي 

وافتتاح دموي لعهد بربري جديد. 
     هذا بالضبط ما فعلته حرب الخليج األولى، إعادة تقديم »إسرائيل« كبؤرة مركزية في المعادلة 
المنطقية ) من منطقة( ال فكاك منها، ومن هنا جاء دخولنا مدريد ) كعرب وفلسطينيين 
عموماً( دخول الهزيمة، ليس التعادل، دخول من سيدفع، فالمنتصرون ال تأخذهم الرأفة عادة 

بأعدائهم فتلك سنة البربرية: العدو المهزوم إما أن يباد أو يؤخذ عبداً لحراثة الحقل!!  
     مدريد كانت خياراً تصفوياً على عدة جبهات: قطع الطريق على تشكل نهوٍض عربٍي 
له  ُمواٍت، ثم تدمير االنتفاضة وهذا كان  الهزيمة، في ظل ظرف موضوعي  واٍع يقطع مع 
خصوصية على الجبهة الفلسطينية خصوصية تمثلت بهزيمة تسمى اتفاقا فكانت )أوسلو(. 
     كان البد لبدايات مدريد أن تؤدي إلى نهاية مثل أوسلو. كتب الحكيم: جورج حبش »إن 
العدو ال يمكن أن ينسحب إال إذا تحول مشروعه االحتاللي إلى مشروع خاسر، وكلمة خسارة 

تنطبق على اتجاهات عدة، بشرية واقتصادية وأخالقية«. 
    ولكن إذا كان االنسحاب، أي التخلي عن قرار االحتالل ) وليس إعادة ترتيبه كما يحدث 
اآلن( هو النتيجة الطبيعية لخسران االحتالل، فإن هناك شرطاً البد منه لتتحقق المعادلة 
لتحويل  الكافية  القوة  الٌمستعَمر، يمتلك  أي  المحتل  أن  الشرط هو  الصحيحة شكاًل، وهذا 
الٌمستعِمر إلى انتصار، فخسارة األخير )الٌمستعِمر( ليست شرطاً النتصاره، فإذا لم  خسارة 
النصر فهو لن يتمكن منه، وأكثر من  الوسائل إلمساك لحظة  الٌمستعَمر ممتلكاً  يكن هذا 

ذلك ال يستحقه!!
     ونأخذ مثاًل جنوب أفريقيا، تحول النظام العنصري إلى الخسارة، وهي مرت بمراحل، لم 
يكن الطرف اآلخر قادراً على اإلمساك بلحظة االنتصار فعمد النظام إلى تكييف نفسه عبر 
وسائل مختلفة منها مثاُل نظام البانتوستان) الذي تتم إعادة اختراعه في فلسطين اآلن( 

كلمة امللف: أوسلو.. حصاد ربع قرن
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وهو نظام يريح الٌمستعِمر ويبقيه في آن معاً، يخلق أدوات استعماره من صفوف الٌمسَتعَمرين. 
    لم يكن مقدراً للخسارة ان تتحول إلى هزيمة شاملة وسقوط مدٍو لنظام جنوب أفريقيا، لوال الكفاح 
البطولي لمانديال ورفاقه، عندما تمكنوا من إمساك شرط االنتصار عبر رفض كل المساومات العنصرية 

والتمسك بانتصار شامل ونهائي. 
   لماذا نتحدث عن جنوب أفريقيا في ذكرى أوسلو؟ ألنها ربما تقدم تجربة جنوب إفريقيا درساً فذاً 

ونموذجاً لهذه المعادلة التي يطرحها الحكيم.
     بمرور خمسة وعشرين عاماً على توقيع تلك االتفاقية المشؤومة، نريد أن نواصل الحديث عن 

المقاومة وعن الصمود، نريد االستمرار في الرفض والتعرية والتحليل والفهم، لنفهم أكثر ما الذي 
حدث؟ وكيف حدث ولماذا حدث؟ 

    من هنا يأتي هذا الملف المفتوح الذي تقدم فيه »بوابة الهدف« وجهات نظر وتحليالت فلسطينية 
وعربية، لهذا الحدث الجلل ومآالته على القضية الفلسطينية، بل وعلى مجمل الوضع العربي، وكذلك نقد 
وجهات نظر صهيونية، أيدت أوسلو وعارضته، حيث في سياقها نظرة على »الضفة األخرى« من بحر 

الصراع.

طع  ات: ق ه ب دة ج ىل ع ًا ع وي ف ص ارًا ت ي ت خ ان د ك دري     ] م
ة،  م زي ه ع ال طع م ق يٍ واٍع ي ر�ب وٍض ع ل نه ك ىل تش ق ع ري ط ال
ة وهذا  اض ف ت �ي االن واٍت، ثم تدم ي ُم وع وض ي ظل ظرف م �ف
ة  ي وص ص ة خ ي ن ي ط س فل ة ال ه ب ج ىل ال ة ع ي وص ص ه خ ان ل ك

و(. [ ت )أوسل ان ك ا ف اق ف ى ات م ة تس م زي ه ت ب ل ث م ت
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استند اتفاق أوسلو عام 1993 إلى عملية مركبة ومسبقة، سبقها توفير مستلزمات بناء األفق النظري 
للتسوية، وفهم المنطق الداخلي للتجربة، عبر قوانين االجتماع المتحكمة والمحددات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية التي أسهمت في تمهيد األرض أمامها، واعتمدت الوسائل والفرضيات الممكنة. بما يلزم من 
استخدام القوة الصلبة كأداة عنفية أطلق عليها »كي الوعي« التي لم تكن كافية لقتل روح التمرد على االحتالل. 
»كي الوعي« هي االسم الحركي للحروب واالجتياحات واالغتياالت التي شنها االحتالل في زمن أوسلو وفي ذات 
المناطق المظللة باالتفاقات وبرعاية وضمانة »دولية« كما هو االعتقاد واالجتهاد. اجتياح الضفة و غزة وقصف 
األخضر  تأكل  جاثمة  فمكوناته  وتغوالً،  فجاجًة  يزداد  واالحتالل  يستمر،  والعدوان  واعتقاالت  واغتياالت  مقرات 
واليابس، والقوة دائمًا على جدول األعمال. لكن »كي الوعي« جعل من كل ممارسة عدوانية جديدة تستولد حالة 

من التحدي والمقاومة، فلكل فعل ردة فعل، فكانت تستولد حالة جديدة بأساليب وفئات جديدة في المقاومة.

التالعب بالوعي... السالم مقابل الطعام

لم تكن استراتيجية »كي الوعي« المستندة إلى القوة الصلبة وحدها تمارس لتحقيق الترجمة الصهيونية 
ألوسلو. لم يفل فائض التطرف الصهيوني من عضد المقاومة، فارتفاع وتيرة العنف الهمجي يعني تأجيج 
شعلة الكفاح، كمثل من يداوي النار بالنار، قد أصاب جسدها ولكنه ظل عاجزاً عن قتل روحها وثقافتها. ولعل 
والمناداة  المقاطعة  وتنامي حمالت  والقدس وحيفا  الخليل  الشعبية في  والهّبات  العودة في غزة  مسيرات 
بعزل الكيان في العالم بعد ربع قرن على أوسلو، هي خير نموذج على ذلك. إذاً إلى جانب استراتيجية »كي 
الوعي«، ال بد من تفعيل استراتيجية »التالعب بالوعي« التي ُتستخدم فيها وسائل القوة الناعمة لتحقيق 
بلغت  ومهما  فشل؟  وأين  نجح  أين  المقاومة.  ثقافة  قتل  إلى  وصوالً  العقل  واحتالل  والسيطرة  االختراق 
الخطب والمقاالت والدراسات السياسية من محاوالت تفسير سياقات أوسلو والمآالت التي وصلت إليها، ظلت 
تدور في فلك تبرئة الذات عند  معارضيه أو الشعور بالندم عند أصحابه أو باستمرار الذهنية االنتصارية 
االنتقالية  اتفاقات أوسلو  باعتبار  له بدأ من موقف عبثي سواًء  الترويج  أن  أحياناً. ورغم  بطريقة وهمية 
الفلسطينية، لكن كل ذلك بعدما تبخرت  الدولة  الفلسطيني وخطوة على طريق  الوطني  المشروع  تجسد 
األوهام، لم يسبر غور ديناميات »الحرب الذكية« التي خيضت للوصول إلى النتائج الكارثية التي نحن بصددها 

والتي تشكل »صفقة القرن« خواتيمها غير السعيدة.
ال ينفع الندم واللطم والوهم وال الشتائم يمكنها أن تحل »الُعَقد السياسية«! إن وجد له في النفس هوى، 
ولكن لن يجد في الواقع صدى. ما يفيد هو إجراء كشف حساب، وعدم معاندة واجب التقويم النقدي كمهمة 

بعد ربع قرن على أوسلو ... قف وفّكر!

د ب لأ ا ل ن د ه أرق   »س
ه ول ن ق ت ع ع ن ت ء ام ي
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�ف أغ
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مروان عبد العال
روائي وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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المجرى بعد عقدين ونصف من  التي أحدثها هذا  العميقة  التحوالت  الذات، ومقاربة  وطنية للمصالحة مع 
الزمن، خاصة أثره في الوعي الوطني، ليس لتسجيل سبق صحافي يعلن موته، أو هل نجح بمنطق العدو 
أو فشل بمنطقنا؟ أما وأنه قد نجح في الوصول إلى هذه النتيجة؟! وقد قونن األرض واإلنسان معاً في قيد 
السوداء حيث أعاد قلب  الكوميديا  انتصر في تحقيق  انتهى االحتالل؟ أم أن أوسلو قد  االحتالل! ثم هل 
المعادلة بعد ربع قرن من »األرض مقابل السالم« زمن التيه في عبث المفاوضات، فترافقت مقولة »كي الوعي« 
مع معادلة »األمن مقابل السالم« ومقولة »التالعب بالوعي« محكومة بمعادلة »السالم مقابل الطعام«! تبدو 
اليوم بجالء أكثر من أي وقت في عملية مقايضة بين دعم األونروا والتخلي عن العودة! ومقايضة اإلنساني 
األمنية  للقيود  واالستجابة  الوطني  االستقالل  بالتنازل عن  األميركية مشروطة  والمساعدات  بثمن سياسي، 
واالقتصادية التي نّصت عليها اتفاقات أوسلو، ووصلت الوقاحة إلى حد رهن التاريخ ورمزية األسرى والشهداء 

ومعنى »البطولة« إلى صناديق البنوك الدولية. 
تحديات الفكر السياسي في القراءة المتأنية لوضٍع ُمركب دقيٍق وصاخب. محاولة الكتشاف كمية التشويه 
أدوات  استخدم  وكيف  والقيمية.  والمجتمعية  السياسية  البنية  في  التاريخي  االنكسار  هذا  أحدثها  التي 
القوة الناعمة لتحقيق السيطرة، بالمنهج الذي حلله الباحث الروسي سيرجي قره - مورزا في كتاب »التالعب 
بالوعي«. إذ استطاع المرء بما يملكه من قدرات فكرية ولغوية، أن يعرف الوعي وأساليب التالعب به، ويبّين 
تغيير  بل  سلوكهم،  وبرمجة  للناس  الروحي  والتأثير  للهيمنة  حديثة  كوسائل  الذاتية  التدمير  ديناميات 
دوافعهم وأهدافهم والتحكم بالميل التاريخي لألحداث، والسيطرة على الحافز الروحي باالتجاه الذي تريده 

السلطات النافذة.

اتفاق أوسلو … فشل أم نجح؟

الفشل والنجاح، وإن كان قد مات أو ما زال على قيد  البيزنطي وروما تحترق، عن معايير  الجدل  ال ينفع 
الصراع أم  الهزيمة أم نتاج لها؟ هل أنهى  أم خياراً طوعياً؟ هل هو بداية  إجبارياً  الحياة؟ وهل كان ممراً 
أعاده إلى بدايته؟ آلة القياس الحقيقية للنصر والهزيمة، تتعلق بهزيمة الوعي وليس بالهزيمة العسكرية، 
وحصيلتها يكون نصراً أو هزيمة سياسية، وثمة بلدان تتحرر من االستعمار ولكنها ترزح تحت وطأة ثقافته 
أو خاطئة  الفكرة كانت صائبة  الوثائق،  لو سقطت  التي تستمر حتى  الذهنية  نقد  لذا  إلى زمن وقرون. 
ليس بالسهولة هزيمتها، وكذلك قد يتحول أوسلو كوثيقة ونصوص إلى خرقة بالية وباهتة بانتهاء مدته 
القانونية واالنتقالية، ولكن ثقافة أوسلو ال تزال حية، وإن ماتت تفاهمات أوسلو المنتهية الصالحية لكن 
االحتالل هو تكريس نفسه بشتى  لطالما كان منطق  المفعول.  زالت حّية ترزق وسارية  مفاهيم أوسلو ال 
الطرق، فكيف إن كان قائماً على نفي؟! مستقوياً بخيباتنا ونواقصنا ونقاط ضعفنا وميزان القوى هو نتاج 

لما فعلته أيدينا من أخطاء ومنها خرافة تعتبر أن أوسلو نهج وطني لتحرير األرض من احتالل إحاللي!

الحل اإلقليمي... اتفاق أوسلو عربي! 

ندرك خطورة أهداف المشروع الصهيوني التوسعي للنيل من المنطقة بأسرها، حتى لو كان محتجزاً خلف 
السور الواقي وفي »دولة الغيتو«، عماًل بوصية شيمون بيريز )الحدود اآلمنة ليست بدياًل من العمق اآلمن( 
وذلك من خالل اختراق العقول وتعريب فكرة الكيان الصهيوني من واقع الحل اإلقليمي، الذي هو االسم اآلخر 
التفاق أوسلو عربي، يدمج دوالً عربية في تحالفات إقليمية تكون »اسرائيل« دولة مركزية في محيط إقليمي 
إال  غزة«  »غيتو  وما  منفصلة،  غيتوات  داخل  الحكم  تمنحها حق  األسود«  »للعمل  محلية  أدوات  لها  وتخلق 
تجديد ألوسلو المنتهية مدته بأسلوب أكثر ابتكاراً، حيث يعيد المشروع اإلمبريالي تجديد ذاته أيضاً بمزيٍد 
من االحتالل مستنفراً احتياطه الرجعي وباندفاعاته التطبيعية السياسية والثقافية واالقتصادية والسياحية 



 8

حصاد ربع قرنأوسلو

والفنية في سبيل تحسين صورة الجالد، وأنسنة القاتل وممارسة القتل المتسلسل لإلنسان واألرض والروح 
وتشويه صورة الضحية وشيطنتها وتمزيق وحدتها وتماسكها وغايتها الجامعة باعتبارها الخصم »العدو« 

الذي يستحق اإلبادة السياسية.
هكذا كانت تعمل اآللة اإلعالمية الصهيونية وما زالت وتحت ستار السالم، ومظلة أوسلو! ولكن األسوأ من 
ذلك أّنها ليست وحدها من يمارس مهمة الدعاية وتشويه المقاومة عبر التالعب المنهجي بالوعي باعتبارها 
»إنها  »هارتس«  ليفي في  التي وصفها جدعون  بالطريقة  وبالعكس،  »العدو« صديقاً  واعتبار  بل  »إرهاباً«، 
معركة من أجل تسويد صورة الضحايا وإثارة الشك في مسألة لجوئهم، هي المعركة األكثر وقاحة من بين 

المعارك«.
أوسلو  الذي أسهم في تقديم  بالخط  االعتراف  والعباد هو فضيلة  البالد  الندم ويفيد  ينفع أكثر من  ما 
كخيار سياسي وليس خديعة وأداة الختراق الوعي الفلسطيني والعربي، انطالقاً من تجزئة وتفتيت ركائز 
المشروع الوطني الفلسطيني. ومضاعفة هذه الفضيلة تكتمل بالشروع في عملية تصويب المسار الخاطئ 
الذي أسهم في إحباط الوعي الوطني لدى الفلسطينيين عموماً من الواقعين في أسر االحتالل منذ 1948، 
وإلى تخدير الوعي عبر إشاعة التفاؤل بأن إقامة سلطة وطنية فلسطينية على األرض المحتلة بعد 1967 
)الضفة الغربية وغزة( ككيانية وطنية سيؤدي إلى مضاعفة »الوطنية الفلسطينية« مرات أخرى لدى الشعب 
الفلسطيني في جميع أماكن وجوده. والذي مورس عليه عملية مسح دماغ مبرمج فردي وجماعي تحت تبرير 
أنه الحصاد الموضوعي الممكن، واالستثمار المتاح والقطاف المستحق لما أبدعته الثورة المعاصرة والحركة 
الوطنية الفلسطينية، وخاصة مرحلة انتقال مركز الصراع إلى قلب الوطن وعبر »االنتفاضة األولى« – انتفاضة 
الحجارة - لعام 7891 ثم جاء اختبار الوعي المحقق في سياق »االنتفاضة الثانية« ومنذ 1002 حتى 4002، 
وأنشطة  شعبية  وإبداعات  نضالية  هبات  من  تالها  وما  واالستقالل«،  »الحرية  الناظم  بالشعار  عنه  والمعبر 

كفاحية متنوعة.

الالوعي... الرقيب الذي يشبه »األخ األكبر«!

لقد جَندت الدول المانحة كل إمكانياتها المتاحة لمأسسة التسوية وترسيخ مفاهيمها وخلق قاعدة اجتماعية 
المجتمع، مزودة بحجج  التي تسللت بين ثنايا  مبنية على إحداثيات ثقافية وَفرته االجتياحات األكاديمية 
تأهيلية مقنعة ومخادعة كونها تتجاهل الخصوصية الوطنية بشكل عام، وتشترط إحداث تغيير في قيم 
بمسميات  التاريخي  حقها  واستبدال  الجامعة  غايتها  وتفكيك  أفكارها  احتالل  بل  اإلنسانية،  المجتمعات 
زائفة تتلخص بهدف دعم مسيرة السالم، وادعاء تسريع حل الدولتين! ما يحدث في الواقع، جعل أّن هناك 
سيناريوهات  كتبة  خيال  سعة  هو  واألسوأ  المفاوضات،  أجل  من  ومفاوضات  بدون سالم،  لكن  عملية سالم 
مسيرة السالم عند الحديث المتكرر عن »إحياء عملية السالم« وما تحتويه هذه السردية من القصص الساترة 
التي تجرى خلفها عملية أكثر دراماتيكية لمشهد يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين، وأكثر كوميدية 
لمشهد فاضح يعمل على ترويض الواقع من أجل إعاقـة أّي حل، وكذلك باستنفاد مقولة ربط عملية التنمية 
باإلصالح. لم يكن الواقع مسرحاً لتقديم عرض عبثي لحصيلة ربع قرن من عملية أوسلو، بل تشريح للوعي 
المصاب بلوثة الوهم و االنبهار والدهشة، وحالة نتج عنها فقدان المناعة الوطنية وخلق طبقة من المنتفعين 
والفاسدين والسماسرة والمطبّعين والزبانية، المتشبثين بالمصالح الذاتية والسلطوية على حساب المصلحة 

الوطنية والمستفيدين من الوضع القائم باحتالله وانقسامه. 
الجنرال  الفلسطينية  السلطة  المنسق األميركي لقوات أمن  الوهم والحقيقة، هناك من وقع في فخ  بين 
دايتون الذي قاله لمعهد واشنطن عن وظيفة الدعم المالي بأنها سوف تستخدم »لتحري خيارات لخفض 
وجود الجيش اإلسرائيلي«. يترسخ في الوعي الباطني أن هدف الدعم المالي األميركي هو »خفض االحتالل« 
بينما العقيدة األمنية وحسب نصوص أوسلو هي »التعاون لمحاربة اإلرهاب«. وظيفة التمويل لخدمة السياسة 
التمويل أسست لشكل من أشكال الالوعي كي  الناتجة عن هذا  التحوالت االجتماعية  وليس العكس، ولكن 
يبقى رقيباً غير مرئي بما يشبه »األخ األكبر« في رواية جورج اورويل. بل إن آثاره الثقافية المضادة تترك 
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بصماتها الحادة في ترويض وعي الشخصية القابعة تحت االحتالل، لتحولها تدريجياً إلى شخصية مطواعة 
ومستجيبة ومستكينة، وإن استطاعت إلى إنسان آلي مبرمج »روبوت« بما يشبه هندسة »القبول«، وكان قد 

أطلق عليه صراحة »الفلسطيني الجديد«. هكذا كان ُيتهم الشرق دوماً بالبربرية أمام مدنية االستعمار! 

غاية التسوية… إنهاء فكرة فلسطين

هذا الوعي المّشوه والمعاكس للوعي االعتيادي الذي أنتج مزيجاً وحشياً من المعايير والمفاهيم كأسلحة 
ومؤسسات  سلطة  بناء  خرافة  على  المبنية  أوسلو  ثقافة  لتمرير  الوعي  تخدير  عبر  المغناطيسي  التنويم 
مدنية واقتصاد في ظل احتالل! وخرافة أن تكون معاهدات أوسلو هي جسر للعبور نحو الدولة المستقلة، 
وأّن األموال التي تغدقها الدول الراعية للتسوية هي حقاً لخفض االحتالل، بينما الغاية هي تحوير الصراع 
وتحويل الهدف من التمسك بالحق إلى البحث عن حّل كما أكد المفكر العالمي نعوم تشومسكي بقوله إّن 
العملية السياسية األميركية/ اإلسرائيلية تهدف إلى »إنهاء فكرة فلسطين«. هكذا تمت هندسة أوسلو لغرض 
احتواء الوعي االجتماعي وتطويع إرادة التحرر الوطني بما يخدم مصالح ومبادئ وإيديولوجية الهزيمة، التي 
بالوعي  التحكم  هذا  خطورة  وتكمن  التسووية.  للمسيرة  والراعية  والمستعمرة  المهيمنة  القوى  تعممها 
وقت اشتداد الصراع بهدف إغراقه باألفكار والمفاهيم المتناقضة، والكلمات التي تدل على معانيها. وهنا 
يظهر دور الثقافة المضادة في تجريد فلسطين من معانيها ورموزها وتحويلها إلى »لوغو« ال يدل عليها. 
قد يبدو األمر بسيطاً، لكن بناء الصورة يسبقه اإلطار المناسب لها، وأي قراءة في مركبات وآليات اختراق 
الوعي، تستوجب مّنا فهماً لعملية وأدوات القتل الممنهج للرموز المعنوية كما المادية ومنها عملية اعتداء 
على »اللوغو« من الكوفية كمشهد يدل على هوية وشخصية وقضية فلسطين، وليس »موديل« مغاير تماماً 
لهذه الحقيقة، ثم هوية المخيم وما يجسده كشاهد على القضية، إلى حالة ترمز للبؤس، وبؤرة توتر وخوف 
وإرهاب. ثم صورة المناضل إلى صورة موظف وسيادة اللواء مكان الفدائي، والمدير مكان الثوري، وصراع على 
الموقع والرتبة والمرتبة والمنصب واالستحواذ على مكانة في السلطة، يقتنع أصحابها بأنها سلطة من دون 

سلطة، فشلت في منطق الدولة وخسرت منطق الثورة.
بعد ربع قرن من ثقافة أوسلو التفكيكية التي عملت وفق سياقات منهجية واستندت إلى مقدمات وعوامل 
البيئة الداخلية واالجتماعية والمصالح الطبقية وحتى السايكولوجية عبر اللَعب بالمتخّيل، بعدما احتل العدو 
اللغة السياسية الجديدة فصار الشريك في السالم، والمحتل هو الجار، واألراضي هي مناطق، والفلسطيني 
ُيعرّف بـ»سكان المناطق«! والبلدات المحتلة هي مناطق متنازع عليها. توزع الوطن على حروف أبجدية وأرقام 
وجدارات وطرق وحواجز... الخ والزعامة التحررية استبدلت بالمفاوض المخضرم أو الخبير أو كبير المفاوضين. 
ويتداعى التفكيك صوب الحديث عن التهدئة بدل المواجهة، والمصالحة تحل مكان الوحدة وهكذا دواليك... 
فضاًل عن أسلوب اغتيال أو اعتقال القادة ورموز النضال أو الزعامة القادرة على تقديم نفسها بشكل جيد، 
وغالباً ما يتم وصفهم من قبل شعبهم بأنهم قادة ورموز وطنية و»كاريزماتيون«. ويذكرنا بالعبث برمزية 
تشي غيفارا وتحويلها إلى صورة فارغة من معناها ومجرد »لوغو« لالستهالك في سوق الغرب الرأسمالي ومن 

ثم حرب على اللغة واحتالل المفردات وعبرنة األسماء واألمكنة ومناهج التعليم... إلخ.

»اقتل الهندي واستثن الجسد«

قيل إنه في المجتمعات العادية، يلجأ المتحكمون بالقناعات بقدر أقل إلى العنف الجسدي، ألنهم يحلون 
اإلبادة  نتذكر  االحتالل.  تحت  تقع  التي  المجتمعات  في  والعنف  والقمع  الترهيب  محل  الدعائية  البرامج 
الثقافية للهنود الحمر خاصة وفق مقولة »اقتل الهندي واستثن الجسد«، تماماً كما قال برغمان عن أسرار 
الموساد الصهيوني في كتابه »اقتل أوالً« إّنه »يمكن تغيير التاريخ من خالل قتل القادة، ولكن في كثير 
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من األحيان ليس بالطريقة التي تتوقعها«. لذلك، جرى تشتيت ممنهج للنواة الثقافية من أجل تقويض 
دور التنظيم الوطني والسيطرة على الكتلة الحرجة الالزمة للتغيير، وهذه النواة المستحدثة تبنى من خالل 
تفريخ المؤسسات المدنية وغير الحكومية، وتطرح نفسها كأداة مدنية بديلة لتقود الناس والوعي االعتيادي 
تحديداً، وتحركهم للمطالبة بحقوقهم المدنية الفردية، وليس الجماعية، والخاصة وليس الوطنية. وأصبحت 
صفة »المستقل« من لزوم التغيير المجتمعي وبديل من السلطات السائدة بمختلف أنواعها، وأصبح البحث 
والدرس والتمحيص والقراءات المستفيضة والمتعددة وفي ذات الفكرة لذاتها، وقد يحقق ذلك غاية التالعب 
بالوعي وجعل صحة الفكرة يكمن في تكرارها وانتشارها وتردادها وليس بأصالتها. لذلك استحدثت أدوات 
مساعدة وفرق مهنية محلية ترويجية لثقافة دخيلة من خالل التقنية الحديثة بدياًل من المؤسسة الوطنية 

الجامعة حيث لم تعد الديمقراطية مقياساً حضارياً، إنما بضاعة أيديولوجية استخدامية.

الوعي التحرري… تحرير الوعي 

الفكر أشد  أّن قتل  التاريخي  الدرس  الذكرى هي صرخة الستخالص  بعد ربع قرن على أوسلو، قف وفكر! 
ايذاًء من قتل الجسد، ولكسر حاجز العدمية من جهة، والحلقة المفرغة من جهة أخرى. دعوة لتحرير الوعي 
من الخديعة والتشويه والتزييف والتالعب، فالمراجعة الموضوعية هي صدق مع الذات أوالً، وهي وعي الذات 
ثانياً، ودونها فإلى المزيد من مراكمة الفشل والهزائم. فثقافة التسوية هي التي مهدت للتصفية، ومثال 
اإلقليمية  والبيئة  الهوان  سنوات  وّفرته  زائدة  ايديولوجية  جرعة  أّنه  ورغم  العنصري.  القومية  قانون  تبني 
والدولية الرخوة، لكنه لن يخرج الكيان من أزمته الوجودية، وقد تطرح علينا مواجهة مختلفة بعدما تعرّى 

وجهه العنصري القبيح نهائياً أمام العالم.
لم تدفن بعد جثة أوسلو بعد إعالن موته! علماً أن إكرام الميت دفنه. فإصدار النعوة ال يكفي، ينبطق عليه 
صفة رائعة ماركيز »قصة موت معلن« طالما روحه تستنسخ من جديد في ما يسمى صفقة القرن. والمراجعة 
النقدية ليست تعويذة من الشيطان، فقط يجري المطالبة بها كي تتحقق، فمن يجرؤ على قرع الجرس؟ وهل 
من فشل في البناء يمكنه القيام بالمقاومة؟ تلح الذكرى وروح المسؤولية والشجاعة والنزاهة الفكرية ودور 
العقل السياسي العربي أن ينتفض على السائد وأقلها أن يقدم نقداً ذاتياً جريئاً وبّناء، بعيداً عن »الطموح 
األعمى« الذي ال يرى في اللوحة إال السواد دائماً، أو البياض فقط. فال ينبغي أن يكون الشخص على صواب في 
جميع األوقات وأن أسباب خسارتنا يتحملها غيرنا وليس نحن أنفسنا، وإال لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ حين 
يكون العقل سالحاً، فهو لن يسمح باستخدامه كمادة استخدامية أو استهالكية، وتحت رحمة خطاب الغرائز 
والعواطف والوهم والعفوية والنمطية، التي تتحكم بالفكر بدل المحاكمة العقلية. نحتاج إلى هذا البعد 
العقلي المغّيب قصداً الذي يبقى مّتسقاً علمياً وقوة معرفية في كل األوقات بعيداً عن التالعب بالرغبات، 
بالتجربة  االستهانة  منطق  مجد  وغير  الحياة.  مدى  تستمر  عملية  هو  الذاتي  الوعي  بناء  سياقات  وفي 

الكفاحية للشعب الفلسطيني مهما كان مستوى من يتصدر دفة القيادة. 
االكتفاء بالقول إّن اوسلو فشل أو نجح هي محاولة إلجهاض النقد وتنفيس للمراجعة. ومن هنا يبدأ 
النضالية  الفلسطينية« بكل مقوماتها  »الوطنية  الوعي وترميم  بناء  إعادة  المرجعي في سبيل  السؤال 
الذات ويخرجنا جميعاً من  البناء الوطني عبر تمرد أخالقي يستعيد  والتنظيمية والنظامية، واستعادة 
الحالة الراهنة معاً. والدخول في المنطقة الرمادية بات يتطلب حسماً لكن خارج النهج الرمادي ذاته، إنما 
برؤية استراتيجية واضحة وقيادة كفوءة لمرحلة جديدة، قادرة أن تقود المراجعة والتقييم ورصد معايير 
الذات وقوة  بالنفس، وبوجود شعور قوي بقيمة  الذاتي والثقة  بالوعي  النصر والهزيمة. قيادة مؤهلة 
المخّيلة واالبتكار، ومسلّحة بالذاكرة التاريخية وبالحق التاريخي وحقيقة التحديات المصيرية وتطلعات 

شعبنا.
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كانت واستمرت اتفاقات أوسلو كنتاج صراع بين المقاومة والثورة المضادة تأسيسًا على انتفاضة 78 كمبادرة شعبية 
الثورة المضادة من وأد زخم االنتفاضة باستثمارها  الجماهير من جهة، وبالمقابل تمكنت  النخبة إلى  نقلت النضال من 
لصالح االستدوال في مواجهة التحرير، والحياة مفاوضات في مواجهة الحياة مقاومة ، أي توليد الميت من الحي في تضاد 
مع حركة التاريخ، أي باختيار لحظة التراجع في الديالكتيك وأدًا للحظة الصعود، بما هو : أي الديالكتيك في النهاية إلى صعود. 
ذلك ألن الثورة المضادة موجودة تحت جلد الطبقة البيروقراطية الكمبرادورية التابعة مصلحيًا وبنيويًا ومتوفرة على طابور سادس 

ثقافي هو مثقفها العضوي.

ربع قرن مضى ليكشف لمن رغب واستطاع بأن هذا االتفاق ليس سوى مشروع ضم تدريجي لباقي فلسطين، سياسة يومية 
تتحول، إن لم يتم صدها، إلى نهاية تاريخية يكشف ذلك أكثر انتقال الكيان الصهيوني اإلشكنازي عام 7691 إلى مرحلة أن 

كل فلسطين هي دولة لكل مستوطنيها.

وفي مسيرة استكمال المشروع الصهيوني اقتضت الظروف استبدال سياسة الطرد الذي حصل ضد شعبنا 
– قتال وهدم بيوت ومصادرة أراض وأسر ...الخ- إليصال  اليومية  العدو  1948 إلى اإلزاحة بسياسات  عام 
الشعب العربي الفلسطيني إلى قرار االنزياح الذاتي، وهذا ينفي مزاعم البعض بأن الحالة الفلسطينية هي 
كما  للعدو  مناسبا  يكون  فاالنزياح  اإلزاحة  سياسة  تطبيق  وخالل  بالمطلق.  اقتالع  بل هي  عرقي،  تطهير 
حصل بمحتوى اتفاقات أوسلو توكيل/تخويل منظمة سياسية اسمها م.ت.ف، بأن تعمل في إقليم من كامل 
فلسطين المحتلة اسمه »الضفة الغربية وقطاع غزة« المحتل 1967 كإدارة محلية بال سيادة على األرض مما 

لنا هذا. ل االستيطان تحديداً ال يناقش في تقوُّ جعل قضم األرض »شرعيا« وسهال«، ومن يتابع تغوُّ
ُتبين مسيرة أوسلو أن قيادة م.ت.ف كانت على دراية تامة بما تريد لنفسها سواء هي شريحة/فئة/طبقة/ 

تنظيماً وليس بما يجب أن تفعل! ومن قرأ :
فحوى لقاءات مدريد العشرة إثر مؤتمر مدريد 1991 التي قامت على أرضية االعتراف بالكيان بال مواربة، 
وأُنيطت بها لعبة التفاوض العلني الشكالني، تغطية على التفاوض الفعلي. ونص اتفاق أوسلو ومن ثم 

بروتوكول باريس، ال يعيقه شيء ابداً في الوصول من حينها إلى مآل القضية اليوم.
فهذه القيادة، وأقصد هنا جميع قيادات المقاومة في حدود تقاطع كل منها مع أوسلو كانت تدرك قبل 
أن تشارك في المقاومة بعد 1967 وخالل مسيرة المقاومة، أنها أعجز من حمل مشروع التحرير. ونقصد ب 
قبل 1967 ، ألن المقاومة موجودة في فلسطين مع بدء مشروع العدو قبل قرن. لكنها بتجربة ما بعد 1967 
قد أدركت بأن عزيمتها أقل من إنجاز مشروع التحرير ،فأخذت تهندس وتعيد هندسة المقاومة والمجتمع 
الفلسطيني،  للشعب  بديلة  قيادة  بتكوين  العدو  مطلب  تنفيذ  باتجاه  الدولي  والتضامن  العربي  والشارع 
فقررت هذه القيادة أن تكون بديلة لنفسها، وهو ما كتبت فيه منذ عام 1990، وصوال إلى االستدوال. لذا، 
كانت االنتفاضة كمبادرة شعبية لهذه القيادة هي قشة »الخالص« والتخلص من عبء التحرير كي تجلس 
مع العدو مستمعة لما ُيمليه. لذا ال غرابة أن يقول أحد قياديي »اليسار« »كسرنا تابو التحرير الشامل«. وقد 
أزعم أن قيادة العدو قالت لهؤالء: »االنتفاضة تفرز حالة تسحب البساط من تحتكم ونحن نعرض عليكم أن 
ُنعيدكم إلى الضفة والقطاع لتعملوا تحت إمرتنا نحن«، وهذا ما كان، لكن جرى تمويهه بشعار »نقل قيادة 

النضال إلى الداخل«.
لذا، كان ال بد للقيادة من إحالل خطاب محل خطاب ضمن خطة إعادة الهندسة، فكان الحديث عن السالم 

 :أوسلو
كي ال ُيستهلك صراع تاريخي بالسياسة اليومية

 عادل سمارة
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 ،Trickle-down Economy سالم الشجعان« الذي اتضح أنه سالم راس المال وعلى أساس اقتصاد التساقط«
واشترط هذا بالطبع والقطع وقف المقاطعة ومن ثم وقف االنتفاضة نفسها مما أدى إلى تقويض ما أسست 

له االنتفاضة أي:
قصم ظهر التنمية بالحماية الشعبية، وظهر االنتفاضة الثقافية كثقافة مقاومة، هذا رغم وجود ما يؤكد 

بالتجربة أن العدو يرى في »السالم« طبعة أخرى من الحرب.
من  الفلسطيني هو  تعتبر  النص،  مكتوبا في  يكن  لم  وإن  أوسلو من حيث جوهرها،  اتفاقات  أن  ورغم 
يقيم في الضفة والقطاع عشية توقيع االتفاق، ورغم أن االتفاق يكرس االعتراف بالكيان، إال أن تمريره كان 
سهالً، ألنه أتى من داخل الحركة الوطنية التي كان حتى حينه، معظم الشعب ال يخالطه الشك في نزوعها 
للمساومة، هذه الثقة غير المبررة بقيادة م.ت.ف هي التي مرَّرت االتفاق رغم أنه أخرج فلسطينيي المحتل 

48 وفلسطينيي الشتات عن فلسطينيتهم.
الرفض وعدم مواصلة مشروعه من جهة،  التصدي من جانب أطروحة  الشك هذا على ضعف  ويقوم عدم 
وضياع الشارع العربي من جهة ثانية. ولذا، كان الرفض مجسدا في الجبهة الشعبية هو الطرف األكثر خسارة 

جراء اتفاقات اوسلو سواء على الصعد: التنظيمية، الشعبية، السياسية وحتى الفكرية الثقافية.

بعد ربع قرن ما هو أوسلو؟

إضافة إلى كونه تقاسم للوطن مع العدو تقاسماً لصالح العدو عالوة على بقاء المحتل 1967 في حالة 
عدم اليقين حيث لم ينص االتفاق على دولة فلسطينية.

أين وصل أوسلو؟

فيما يخص المستوى السياسي، لم يصل قطار أوسلو إلى حل »الدولتين« بمعزل عن موقفنا من ُعقم هذا 
الحل، وال يرتد ذلك إلى عدم إمكانية Viability قيام دولة ممكنة الحياة والبقاء بل أيضا ألن جوهر االتفاق 
ه األمر بما يسمى قضايا الحل النهائي، الذي أُستهلك السقف الزمني  نفسه ال يتضمن إقامة دولة حيث ُموِّ
له، وبقيت عالقة الطرفين في نطاق مفاوضات تبدأ وتنقطع من جهة، ويتم تقديم العديد من التصورات و 
»المبادرات« من الطرف الفلسطيني والحقا من الحكام العرب وجميعها تحت سقف »دولة« في المحتل 1967 

مع تعديالت هنا وهناك، ولكن األهم أن العدو استمر على سياسته إياها وهي:
· تقطيع الوقت بدراسة »المبادرات« وزعم عدم وجود طرف فلسطيني.

· ومواصلة مشروعه الصهيوني »ما قبل –إسرائيلي« في القضم باتجاه الضم بكل ما يترتب عليه من قمع 
وتخريب وحصار ...الخ.

يعيش  أنه  يتخيل شعب  بأن  تاريخيا  األولى  الظاهرة  ربما  »الديمقراطية« وهي  يسمى  ما  مع هذا  اقترن 
ديمقراطية »بالمفهوم الغربي الرأسمالي الليبرالي« تحت استعمار اقتالعي! وفي غيبوبة تخيًّل الدمقرطة 
ثرثرة إلى حد الهذيان كثير من الفلسطينيين »قياديين ومثقفين« رأوا بأن أوسلو انتهى وبأن بروتوكول 
باريس يجب تغييره...الخ! وفي حقيقة األمر أن أوسلو انتقل إلى المرحلة الثانية التي هي »تعايش« فريق 
االستدوال مع حالة حكم ذاتي وحسب دون محاولة رفع السقف إلى أعلى قلياًل مقرون ذلك بتسميات »تحرير 
المدن« »دولة فلسطين« وتشكيل العديد من األجهزة األمنية والقمعية والتي سقفها التنسيق األمني مع 

المحتل، وهذا في الحقيقة هو جهاز األجهزة وُمحدد كل متحرك أو ساكن في األرض المحتلة.
وبإجراء االنتخابات لمجلس »الحكم الذاتي« والمسمى زوراً تشريعي ألنه ال صالحيات سيادية له على األرض، 
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أو  و/  البرلمانية  االنتخابات  االنتخابات دخل كل من شارك في  الفصائل في  الساحقة من  األغلبية  وانخراط 
الرئاسية تحت مظلة أوسلو وإن بهذه الدرجة أو تلك، وهذا يراه االحتالل ويطمئن إليه.

بل إن »ملهى » الديمقراطية هو الذي فتح الباب للصراع المكشوف على السلطة. فطالما هناك استدواال ال 
تحريراً، يصبح الصراع على السلطة أمراً مشروعاً ويصبح جر الشارع إلى هذا الملعب غطاًء رائعاً ألهل السلطة 

وإعفاًء ال مباشر من اية مهام للنضال الحقيقي.
وإذا وضعنا كل هذا في سياق مسألة المفاوضات، وانشغال القوى ب »مع« و » وضد« وما بينهما من جهة، 
إلى  الحقيقي  التفاوض  ملف  تحويل  االنقسام جرى  المتعددة، وحصول  الريعيات  على  »وجوديا«  واالعتماد 

طرفين:
مصر والسعودية واإلمارات وكيلة عن فتح/السلطة، و قطر وتركيا وكيلتين عن حماس.

أي تم عملياً سحب ملف المفاوضات لصالح الوكالء، وحيث أن الوكالء هم بين حليف وتابع وعميل لإلمبريالية 
وخاصة األمريكية وتربط مختلف الوكالء عالقات بالكيان الصهيوني تتراوح بين االعتراف العلني و السرِّي 
وحتى التحالف، فقد انتهت م.ت.ف وسلطة الحكم الذاتي إلى مؤسسات بلدية بحتة ولكن تتمتع بأجهزة 

قمع محلية.
من ناحية ميدانية مجتمعية اقتصادية، كان بروتوكول باريس هو المصيدة التي دخلتها م.ت.ف بثياب 
المستوطنات و«حقها« في  اإلبقاء على  الذاتي« بقدميها حيث تم االتفاق جوهريا على  الحكم  »سلطة 
التوسع الطبيعي، مما ينفي كل من قرار وإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتضمن تشغيل 100 ألف عامل 
داخل الكيان، وهو أمر خطير على البنية اإلنتاجية للمحتل 1967، ومع ذلك لم يحصل التزام الكيان به 
بينما سمح بتشغيل »غير قانوني« يزداد عدده ويقل طبقا للحصار الذي يمارسه العدو على القوة العاملة 
والمجتمع. ولكي تفعل المصيدة فعلها فقد تدفقت مليارات الدوالرات على سلطة الحكم الذاتي يقدرها 
على  إنفاق معظمها  تم  بل  تنموياً،  نقول  وال  بنيويا،  اثرا  لها  ُيلمس  لم  مليار دوالر،  بأربعين  البعض 
بناء أجهزة قمعية وشرطية ومخابراتية تغطي كل شبر في الجسدين االجتماعي والجغرافي باستثناء 
الجغرافيا/الحّيز الذي يتحرك فيه العدو وهو األوسع، وخالل ذلك تنامى كل من الفساد وطبقة الكمبرادور 
الذي جرى  المحلي  اإلنتاج  المحلية بأموال ليست من  السوق  لت  التي شغَّ المالية  السيولة  وتمظهر في 
ويجري تقويض قاعدته اإلنتاجية، مما خلق مجتمعا ريعياً يعيش العديد منه رفاه الضخ المالي من الخارج 
وأغلبه أعداء سواء حكومات أو أجهزة. وباختصار، تبلور عبر المصيدة المالية الريعية هذا: مجتمع السلطة 
المتعيِّش على ريع مالي كثمن للتنازالت السياسية، ومجتمع خارج السلطة يتناقص ويفقر ليتبع مجتمع 

السلطة في غض النظر عن أو هجران المقاومة.
تجلى دور المصيدة في حصول االعتماد المتزايد على الريع، ومن ثم قرار »الممولين« بوقف الضخ حين 
ال تتم تلبية شروطهم والتي نقلت التسوية إلى التصفية، وهذا ما يتضح من هرولة العديد من األنظمة 
العربية لالعتراف بالكيان الصهيوني ووصول حافة التحالف معه ضد محور المقاومة. صار األمر، أن »إخضع 

لتعيش«.
تمظهر المال المسموم في حالة من الجنون العقاري، فقاعة مالية تحمي نفسها من الذوبان في تجارة 
األرض والعقارات. حين تمشي في رام اهلل أو تجلس على مقهى تسمع من بين خمسة متحدثين ثالثة 
يتحدثون عن سعر األراضي ووجود قطعة للبيع هنا أو هناك، وهذا في المستوى الشعبي العادي، بينما 
في مستوى الكمبرادور ورأس المال العقاري، والذي يخالطنا الشك في أن أمواله في أغلبها »إما مغسولة« 
أو مشتركة مع يهوداً. فليس من االقتصاد في شيء أن تجد في رام اهلل سبعين ألف شقة فارغة وفارهة 
ويرفض المالكون تأجيرها بسعر طبقا لمستوى دخل المستأجر/المواطن متوسط الدخل، وال يقلق لعدم 
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التأجير! ومما يؤكد الشك في يهودية عالية النسبة في المال العقاري، أن تراخيص البناء في المدن كانت 
بيد البلديات في فترة االحتالل المباشر قبل أوسلو/إعادة االنتشار، ومع ذلك لم تتدفق األموال للقطاع 
العقاري رغم أنه في عام 1975 كانت هناك حاجة لمساكن ل 250 ألف فلسطيني في الضفة والقطاع، 

فما سر اإلحجام عن االستثمار ومن ثم التهالك على نفس القطاع بعد أوسلو؟!
تزامن مع كل هذا بل ترتب عليه تراجع في المستوى النضالي وحتى تخريب إيديولوجي بزج خطاب 
مكان خطاب، حيث تم االحتيال على المقاومة وتاجها الكفاح المسلح بما تسمى »المقاومة السلمية«، األمر 
الذي حصر المقاومة في حاالت فردية أغلبها من خارج قرار هذا الفصيل أو ذاك، أو بقرار من منتسبي 

الفصائل، ولكن دون أن يكون تحركهم بناء على نهج محدد من هذا الفصيل أو ذاك.
وبالطبع اختلف األمر بين الضفة وغزة. في الضفة الغربية لم تتورع السلطة عن متابعة ومالحقة وقمع 
ومحاكمة كل من يقوم بتنظيم شبكة مقاومة مسلحة أو يقوم بأية عملية، وقد تمكنت من خدمة العدو 
التدمير  قرار  قياداتها  من  الكثير  قبل  من  مورس  بل  ذلك،  ُتخِف  ولم  المحاوالت  من  العديد  بإجهاض 
النفسي للمقاومين عبر العالقات الشخصية الودية مع أجهزة وسلطة العدو، سواء بجلب مطبعين عربا 

وخاصة من الخليج، أو الظهور العلني مع قادة العدو في عالقات أسرية وتعزية...الخ.
التطبيع على  ناقلة  وباختصار، فإن أوسلو سواء كنص أو ممارسات أو حديث أهل أوسلو، كان ال يزال 
المستويات المحلية والقومية والدولية، ويوماً بعد يوم يسري التطبيع قسراً أو يأساً أو مصلحة في الكثير 
أو  أعداء/  إلى  التحول  فرصة  العرب  من  الكثير  أعطى  ما  وهذا  منهجي،  وبشكل  المجتمع  من شرايين 
الكشف عن عدائهم للشعب الفلسطيني، حتى طال عدائهم الحق في األرض وكأن الفلسطيني هو من 

يحتل ما تسمى »أرض إسرائيل«!.
النداء ب  في  أطروحتها  تبني  الثقافي  السادس  الطابور  من  مجموعات  علينا  خرجت  المناخ،  هذا  في 
الدولتين،  بليغ في تفنيد هشاشة وال واقعية حل  الدولتين بخطاب  الواحدة« على تهافت حل  »الدولة 
ولكن دون أن يقدم هؤالء مبررات ملموسة للوصول إلى الدولة الواحدة، وبقيت ماِسُة مشروعهم أن يتخلى 

الصهيوني عن إيديولوجيته! ال بأس، ليتخلى، إن تخلى، ولكنه سيبقى محتفظ بما اغتصبه.
جرى تتويج كل هذا بحدثين هامين وخطيرين رغم أنهما ليسا جديدين:

نقل سفارة العدو األمريكي من فلسطين إلى فلسطين في تأكيد على أن حل الدولتين لن يرى النور.
لجميع  والذي جوهره أن هناك دولة واحدة  الصهيوني،  العدو  ِل ال قومية« من قبل  »القومية  وقانون 

مستوطنيها بدأت عمليا عام 1948.
الالفت أن هذا التفاقم في الحرب على الوطن تم استثماره من المطبعين عربا وفلسطينيين بهجمة 
هائلة من تبرير »وجود« المحتل، لكنه لم يالمس أسماع ال فريق الدولة وال فريق الدولتين ، بل حتى 

سلطة حماس في غزة على شفا توقيع أوسلو خاص بغزة.
ال  المديد  الصراع  هذا  أن  هو  عليه  والبناء  والتعبئة  التحشيد  مواصلة  يجب  ما  بأن  بالقول،  نختم  قد 
يفهمه كما يبدو سوى عقل تاريخيُّ التكوين يرى أن الصراع مديداً، وبأن المدخل لتفعيل دور المقاومة 
هذا  لنا  يقول  الصراع  إن  بل  ثالثة،  أو  اثنتين  أو  لدولة  حل  ال  وبأن  المقاومة،  محور  هو  الفلسطينية 
التناقض التناحري ال ُيحل سوى بالتحرير، فمن لديه الوعي التاريخي فليبني على هذا، ذلك ألن الوطن 
ليس بضاعة استهالك سياسي يومي. وإذا كان من أهم دروس انتفاضة 87 هو انسحاب المجتمع في 
أغلبه إلى الداخل إلى الذات إلعادة بناء الذات، فما أحوجنا لهذا اليوم في مواجهة أطروحات ذوي الحلول، 

والتي في جوهرها تراوح بين استدخال الهزيمة وتجلّيه في االستقواء بالضعف.
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شكل توقيع اتفاقية أوسلو المعروفة باتفاق غزة أريحا- أوال في 13 أيلول/ سبتمبر عام 1993، انتقاال رئيسيا في 
الصراع العربي- اإلسرائيلي، وفي صراع الفلسطينيين مع الصهاينة من أجل استرداد حقوقهم والعودة 
إلى ديارهم وتثبيت هويتهم وإقامة دولتهم المستقلة، وبموجب هذا االتفاق سلم الضحية للمحتل، بمشروعية 
سطوه على أرض فلسطين، وعزز ذلك بتنازل قانوني مكتوب ومصدق عليه، من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
بعد ربع قرن من توقيع هذه اإلتفاقية أكدت نتائجها وتداعياتها، فشل سياسات التعويل على الوهم، 
وغاب عن الذين وضعوا توقيعهم على االتفاقية من الفلسطينيين، أن المشروع الصهيوني هو مشروع 
التراجع عن  قابلية  يملك  الفلسطينية، وال  الحقوق  لمجمل  استيطاني، متنكر بطبيعته  حرب، وسعي 
نهجه العنصري التوسعي، وأخطر ما في هذه االتفاقية، هي تنازل الضحية، عن كامل حقوقه للمحتل، 
وعد  تركها  التي  تلك  عن  تقل  ال  الفلسطينية،  القضية  على  الالحقة  آثارها  إن  القول،  يمكن  بحيث 
بلفورالمشؤوم. لقد شكلت اتفاقية أوسلو، انقالبا حادا ومفاجئا في المفاهيم التي سادت، منذ بدأ الصراع 
مع الصهاينة، وتنكرت لنضال الشعب الفلسطيني الطويل، من أجل إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني.

لم يتضمن اتفاق أوسلو، اعترافا صريحا، بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على التراب الفلسطيني، جل 
ما هنالك أن الفلسطينين أُعطوا حكما ذاتيا منقوصا، ال يطبق على جميع المقيمين في هذه المناطق، 
األراضي من  المقيمين بتلك  االتفاق، وال يشمل  التي تضمنها  بالمناطق  الفلسطينيين  بل فقط على 

الصهاينة، وهذا يعني الحكم الذاتي ال يشمل السيطرة على األرض.
منذ جرى توقيع هذه االتفاقية، واصل االحتالل مطاردته للمقاومين الفلسطينيين في مناطق السلطة، 
واعتبر الكيان الصهيوني والراعي األمريكي لالتفاق السلطة الفلسطينية شريكا فعليا في هذه المطاردة، 
وقد أدى ذلك إلى تخفيف األعباء عن أجهزة االحتالل، وإحالة تبعة ذلك للسلطة الفلسطينية، مع ضمان 
بقاء االحتالل على أراضي الضفة والقطاع، وقد ساهمت السلطة، بموجب هذا االتفاق في قمع المقاومين، 
وتسليم قادتهم باليد، لقوات االحتالل. حدث ذلك للمناضل أحمد سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، وللمناضل مروان البرغوثي، أحد قادة الجناح العسكري لحركة فتح، وأبرز المخططين 
النتفاضة األقصى، وقادة آخرين، سلموا لقوات االحتالل، تحت ذريعة االلتزام بتنفيذ اتفاقية أوسلو. هذا 
باإلضافة إلى عشرات عمليات االغتيال، التي نفذتها أجهزة األمن »اإلسرائيلي«، أمام نظر وصمت السلطة 
الفلسطينية، بحق قادة في الجبهة الشعبية، وحركة حماس، وحركة الجهاد اإلسالمي، وقائمة الشهداء 

في هذا السياق طويلة.
ووفقا لروح اتفاقية أوسلو، تعهد عرفات، بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وحذف ما يسيء إلى 
االنتماء  أو  العودة،  بحق  الفلسطينيين  لالجئين  أوسلو،  اتفاق  يعترف  لم  بنوده،  من  الغاصب،  الكيان 
واإلقامة في الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولم يأِت على ذكر الجئيي عام 1948 إطالقا. وفيما يخص 
الجئيي عام 1967، يقول البند الثاني عشر من اإلتفاقية إن إسرائيل والفلسطينيين سيدعوان األردن 
و مصر لوضع ترتيبات من بينها »تكوين لجنة متابعة ستقرر من خالل اتفاقية ماهية صيغة الدخول 

أوسلو: حصاد ربع قرن

 يوسف مكي
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ألشخاص ُشرِّدوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967«م، وهكذا فإن الكالم هنا ال يعدو تنظيم 
عودة أشخاص، وليس األلوف من الالجئين. أما المستوطنات الصهيونية باألراضي المحتلة، عام 1967 
فال ذكر لها، والواقع أن الكيان الصهيوني واصل إقامة مستوطنات جديدة في األراضي العربية المحتلة 

بعد توقيع »اتفاق غزة- أريحا«.
ومرة أخرى، تضامن الراعي األمريكي لالتفاق مع الحليف الصهيوني، فقد استخدمت اإلدارة األمريكية حق 
النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار تقدم به االتحاد األوروبي إلى مجلس األمن يطلب من إسرائيل التخلي 
عن قرارها بناء مستوطنة يهودية في جبل أبو غنيم في شرقي القدس. واستخدمت اإلدارة األمريكية، 
أبو  االستيطان في جبل  إسرائيل بوقف  األمن يطالب  )الفيتو( ضد مشروع قرار في مجلس  مرة أخرى 
غنيم. وعند تسلم بنيامين نتنياهو الحكومة، صرح في اجتماعها األول، أن حكومته تشجع االستيطان 
اليهودي بالضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن، و«تعزيز السيادة اإلسرائيلية على مدينة القدس 
الموحدة«، وحين تسلّم أيهود باراك رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، أكد أن ال عودة إلى حدود عام 1967، 
وأن القدس عاصمة أبدية »إلسرائيل« وتحت سيادتها، وستتم المحافظة على الكتل االستيطانية الكبرى 

في أية تسوية.
وفيما يتعلق بمستقبل »القدس الشرقية«، فإن االتفاقية لم تشر مطلقا لحق الفلسطينيين بالسيادة 
عليها، أو على أي جزء منها، بل على العكس، فإن المسؤولين اإلسرائيليين ما انفكوا يصرحون بمناسبة 

وبغير مناسبة أن القدس ستبقى موحدة، وستبقى العاصمة األبدية لدولة »إسرائيل«.
وبالمثل، اتخذ الراعي األمريكي التفاق أوسلو، وعلى لسان الرئيس األمريكي، بيل كلينتون موقفا متحيزا 
للكيان الصهيوني، من مسألة القدس مغايرا للسياسة األمريكية الرسمية المعتادة، التي تعتبر »القدس 
الشرقية« أرضا محتلة، فأعلن أمام ممثلي المنظمات اليهودية- األمريكية أنه »يؤمن بالقدس الموحدة 
عاصمة إلسرائيل«. وبلغت ذروة الموقف المتحيز للعدوان قمته بإعالن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب 
نقل سفارة بالده إلى القدس، واالمتناع عن تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 

وتحديد مفهوم جديد للالجئ الفلسطيني، ال يشمل الفلسطينيين الذين ولدوا بالشتات.
ورغم عدم التزام الكيان الصهيوني، بنصوص هذا االتفاق، التزمت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
حرفيا بنصوصه، ونفذت ما عليها من التزامات واتفاقيات ملحقة وتفاهمات حياله، وقد صادق المجلس 
الوطني الفلسطيني على إلغاء البنود التي تدعو إلى إزالة »إسرائيل« من الميثاق الوطني الفلسطيني، 
الفلسطيني  المركزي  المجلس  لتحرير فلسطين جلسات  والديمقراطية  الشعبية  الجبهتان  وقد قاطعت 
آنذاك، كما قاطعها فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في م ت ف. وفيما يتعلق بإعالن الدولة 
الفلسطينية المستقلة، تم التوقيع في 1999/9/4 على مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاق »واي بالنتيشن« 
في شرم الشيخ، تعهد فيها ياسر عرفات بعدم إعالن الفلسطينيين، من جانب واحد، قيام دولة فلسطينية.

بالذاكرة  والعبث  للمس،  القابلة  غير  الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  الفلسطينية  القيادة  فرّطت  لقد 
التاريخية، واندمجت السلطة الفلسطينية، في التوجهات المعادية لحركة التحرر الوطني، وتسببت في 
انهيارات كبرى بالجدار الفلسطيني، وفي صراع على الوهم بين حركة فتح في رام اهلل، وحركة حماس في 
قطاع غزة، ُمزقت وحدة الكفاح الفلسطيني، وأسهمت في تسارع عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني 

على مستوى العالم.
أوليس من شك في أن أحد النتائج الكارثية التفاق أوسلو، هو التنافس بين حركتي حماس وفتح على 
السلطة. لقد نحج الكيان الصهيوني في زج أكبر حركتي مقاومة، من حيث اإلمكانيات وعدد المنتمين 
لهما، في الصراع على الوهم، وقد أدى ذلك الحقا إلى انفصال قطاع غزة، عن رام اهلل، وهكذا بات لدى 
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المباشر، ليس فقط في تفتيت  الفلسطينيين سلطتين في ظل االحتالل. وكان لهذا االنفصال تأثيره 
الحصار  البعض، وأيضا تسببه في  الفلسطيني عن بعضه  الشعب  الفلسطيني، بل وعزل  النضال  وحدة 

المستمر لقطاع غزة، الذي استمر أكثر من عشر سنوات.
وجاءت وثيقة حماس األخيرة، التي تحدثت عن إدماج العمل السياسي بالعمل العسكري، والقبول بدولة 
التي  التردي  متواليات  على  قاطعا  دليال  1967م،  عام  احتاللها  تم  التي  باألراضي  فلسطينية مستقلة 
نتجت عن االنفصال بين الضفة الغربية والقطاع، وعلى استعداد فرقاء السلطة، في رام اهلل وغزة لالنخراط 

بمشاريع التسوية، باستخدام ذات الذرائع التي سيقت، منذ منتصف السبعينيات من القرن المنصرم.
التي سادت منذ منتصف  المقولة  التطبيع، انسجاما مع  لقد أسهم اتفاق أوسلو، في تسريع عمليات 
السبعينيات من القرن الماضي، لدى المتخاذلين بحق قضية التحرير، بأنهم يقبلون بما تقبل به القيادة 
الفلسطينية، ومن جهة أخرى، يدفعون بالمنظمة عن طريق العصا والجزرة، إلى االندفاع أكثر، في طريق 
التسويات وتصفية القضية الفلسطينية. وليس من شك، في أن كثيرا من األنظمة العربية، كانت تنتظر 
بفارغ الصبر، توصل الفلسطينيون إلى تسوية مع االحتالل الصهيوني، لتتمكن من غير حرج االنخراط في 
مشاريع تطبيع مع العدو. وحديث تسارع االعتراف الدولي بالكيان الصهيوني، وتطبيع العالقة معه يحتاج 
إلى وقفات أطول، ويكفى هنا اإلشارة إلى تطبيع العالقات بين الفاتيكان وإسرائيل، والنمو المضطرد في 
عالقة الهند، حليفة العرب التاريخية، بالكيان الصهيوني الغاصب، وكل ذلك يعود إلى حد كبير لنتائج 

اتفاقية أوسلو.
كما أعاد توقيع اتفاقية أوسلو قضية النظام العربي والنظام الذي صنف بالشرق أوسطي إلى الواجهة، 
وكان هذا الطرح قد بدأ على نحو جاد، وإن كان جزئيا إثر توقيع معاهدة اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر 
والكيان الغاصب في آذار/ مارس 1979، فطبقا لهذه المعاهدة بات الصهاينة طرفا في عالقة أكيدة 

بقطر عربٍي لعب دورا قائدا في مسيرة الصراع مع الصهاينة.
في هذا السياق، أشار أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل األسبق- أن الضمان األساسي ألي اتفاق سالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، هو إنشاء شبكة كثيفة من العالقات االقتصادية بين »إسرائيل« واألقطار 
العربية، على غرار نموذج العالقات األوربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان شيمون بيريز قد جدد 
مطالبته أثناء توقيع اتفاق أوسلو ببناء شرق أوسط جديد، من خالل إنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة 
على أساس المياه والسياحة، مثلما قامت السوق األوروبية المشتركة على الفحم والصلب. وخطورة هذا 
الطرح ال تكمن في أنه مفروض من الخارج على العرب فقط، بل في أن تسويقه تزامن مع مرحلة ضعف 
وتفكك عربيين واضحين، وتوقع أن تدخل األمة العربية هذا النظام فرادى، كما دخلت عملية التسوية مع 

الكيان الصهيوني.
وقد تواصل الحديث عن شرق أوسط جديد بعد احتالل العراق، عام 2003 على لسان وزير الدفاع األمريكي 
رامسفيلد، ومرة أخرى أثناء حرب تموز/ يوليو على لبنان عام 2006م، على لسان وزيرة الخارجية األمريكي 
كونداليزا رايس. وفي الحالتين، اعتبر رامسفيلد، احتالل العراق، ورايس الحرب على لبنان، مخاضا لوالدة 

جديدة لشرق أوسط جديد، يكون فيه الكيان الصهيوني القوة الضاربة ومركز الرحى بالمنطقة.
بقي أن نشير إلى أن المقاوم الفسطيني، ظل صامدا في وجه محاوالت تصفية قضية فلسطين، رغم كل 
التضحيات والدماء، وما مسيرات العودة وماقبلها في قطاع غزة، وتضامن الفلسطينيين معها في سائر 
األراضي، فلسطين التاريخية، إال دلياًل على حيوية المقاومة وعنفوانها، ولتتأكد مقولة أن المقاومة هي 
دائما الطريق األشرف واألنبل واألقل ُكلفة، وأنها طريق األمة للتحرر واالنعتاق، وأن مأالت التفريط هي 

المزيد من التفريط والمزيد من الضياع.
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على أبواب مرور ربع قرن على اتفاقية أوسلو المشؤومة والكارثية ,يمكننا القول, لقد صدقت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في تحليلها الجذري الرافض لهذه االتفاقية وتداعياتها جملة وتفصيال, وفي توقعها لما ستؤول 
إليه من نتائج حالية , نراها في بنود مشروع »صفقة القرن« الصهيو- أمريكية التصفوية. ولوال توقيع اتفاقية 
سرقة  في  قدما  ومضيه  ومحيطها,  للقدس  تهويدية  خطوات  من  اتخذه  ما  في  الصهيوني  العدو  تمادى  ,لما  أوسلو 
ومصادرة أراضي الضفة الغربية من أجل االستيطان المتعاظم سنويا,والذي ال ينتهي وغير المحدود بزمن , ولما جرؤ على 
ـ »قانون القومية« العنصري , ولما قام بالكثير من الخطوات العدوانية األخرى. لوال اتفاقيات أوسلو لما استطاعت  سّنه ل
اإلدارة األمريكية الحالية المتصهينة اتخاذ قرار باالعتراف بالقدس  الموحدة عاصمة أبدية للكيان الصهيوني, ولما تجرأت 
على اقتراح صفقة القرن , ومحاولة شطب »حق عودة الالجئين الفلسطينيين » وفقا لقرار األمم المتحدة رقم 194. لوال 
اتفاقيات أوسلو لما تجرأ نظام رسمي عربي واحد على نسج عالقات وروابط واتفاقيات علنية مع دولة الكيان الصهيوني, 
وصوال إلى الحد الذي أصبح فيه االغتصاب الصهيوني لفلسطين التاريخية »حّقا مشروعا لليهود وللحركة الصهيونية« 
بما يعنيه ذلك من »بطالن« للتاريخ العربي الفلسطيني! وتسويغ لألساطير التضليلية الصهيونية, والرواية اإلسرائيلية 
الكاذبة, و«بطالن« للرواية الفلسطينية العربية لفلسطين األرض والتاريخ والحضارة, فلسطين العربية الكنعانية اليبوسية 
األصيلة. هذه نتف حاضرة في مرحلتنا الحالية, وهي غيض من فيض لعنة تداعيات هذه االتفاقية الخيانية لألرض, للتاريخ 
اتفاقيات فرعية  الوطنية. االتفاقية وما تالها من  الفلسطيني, ولحقوق شعبنا  التحرري  الوطني  والجغرافيا والمشروع 
أخرى, هي تنازل رسمي من قبل البعض الرسمي الفلسطيني عن كافة حقوق شعبنا الوطنية, واختزالها في حكم ذاتي 
هزيل منزوع السيادة والصالحيات, وإجبار لسلطة الحكم الذاتي على أن تكون حارس أمن للمحتلين, من خالل ما فرض على 
الباحثون إلى مكتبة وزارة  الجانب الفلسطيني من تنسيق أمني مع دولة الكيان الصهيوني وأجهزتها األمنية. يذهب 
الخارجية النرويجية )مثلما فعل خبير القانون الدولي المحامي الفلسطيني أنيس فوزي القاسم وغيره كثيرون( لمراجعة 
بنود االتفاقية وملحقاتها, فال يجدون شيئا! ألنها ولسوئها وظلمها لشعبنا, ولتحقيقها مكاسب وفوائد عظيمة للدولة 

الصهيونية, بقيت وستظل سرّية, لن يفرج عنها مطلًقا.

اتفاقية أوسلو هي أول اتفاقية )تشمل 8 اتفاقيات فرعية( رسمية مباشرة بين دولة الكيان الصهيوني ومنظمة 
التحرير الفلسطينية, من خالل إعالن مبادئ ورسائل متبادلة, شّكلت نقطة فارقة في شكل العالقة بين منظمة 
دولة  بحق  عرفات  ياسر  رئيسهه  لسان  على  ت. ف  م.  بموجبها  التزمت   , الكيان  ودولة  الفلسطينية  التحرير 
الدائمة من  المتعلقة باألوضاع  »إسرائيل« في العيش في سالم وأمن, والوصول إلى حل لكل القضايا األساسية 
خالل المفاوضات, وأّن إعالن المبادئ هذا يؤسس لحقبة خالية من »العنف«, وطبقاً لذلك, فإن منظمة التحرير 
هذا  مع  للتماشي  الوطني  الميثاق  بنود  بتعديل  وستقوم  األخرى,  وأعمال«العنف«  »اإلرهاب«  استخدام  تدين 
الحالة  هذه  انتهاك  ومنع  بها,  التحرير  منظمة  أفراد  عناصر  كل  إلزام  عاتقها  على  تأخذ  كما سوف  التغيير, 
وضبط المنتهكين. االتفاقية تضمنت أيضا: أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية تلك... اعتراف 
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني, وبدء المفاوضات معها. كما وجه 
ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يوهان هولست, يؤكد فيها: أنه سُيَضّمن بياناته العلنية 
موقفاً لمنظمة التحرير تدعو فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى االشتراك في الخطوات 
المؤدية إلى تطبيع الحياة, ورفض العنف, واإلرهاب ,والمساهمة في السالم واالستقرار, والمشاركة بفاعلية في 
إعادة البناء والتنمية االقتصادية والتعاون في المنطقة. كما نّص إعالن المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي 
انتقالي فلسطينية )أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية( في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات... يتم خاللها انتخاب مجلس تشريعي.. على طريق الوصول إلى تسوية 
دائمة بناء على قراري األمم المتحدة 242 و338.. بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية. وقد 
نصت االتفاقية, على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية الحقاً, بما فيها... القدس, الالجئين, 

ربع قرن على اتفاقية أوسلو.. الكارثة واللعنة
فايز رشيد
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عليها  التفاوض  آخرين.... فهذه سيتم  والتعاون مع جيران  العالقات  األمنية,الحدود,  الترتيبات  المستوطنات, 
بين الجانبين مستقبالً. كما نّص إعالن المبادىء ,على أنه تَبَع هذه االتفاقيات المزيد من االتفاقيات والمعاهدات 
تالية  معاهدة  إلى  تم ضمهما  ,اللذين  االقتصادي  باريس  وبروتوكول  –أريحا,  غزة  اتفاق  مثل  والبروتوكوالت 

سميت بـ »أوسلو 2 ».
إن من هيأ اتفاقية أوسلو ومن وّقعها , ال ولم يقرأ حقيقة المشروع الصهيوني ال في فلسطين ,وال في المنطقة 
العربية عموما, وهو لم وال يعرف شيئا عن موازين القوى مع األعداء, وال يعرف أصول التفاوض , وال القوة الداعمة 
لها ومحركها في الميدان . في أجواء مباحثات أوسلو , لم يعرف المفاوض الفلسطيني, تفاصيل جغرافيا بلده 
الفلسطينية,  المناطق  يعرفون  مصريين  خرائط  بخبراء  استعان  الفلسطيني  الجانب  أن  حتى  الفلسطينيني. 
التي كان يجهلها المفاوضون الفلسطينيون . من وّقع االتفاقيات لم يعرف تحوالت شارع عدوه, ال نقاط ضعفه 
وثغراته وال مواطن قوته. لذا, دعونا نستعرض ما قاله بعض قادة العدو عن توقيع هذه االتفاقية المهزلة. رابين 
قال في خطابه عندما ناقش الكنيست اتفاقية أوسلو عام 1993 , » لقد وّقعت االتفاقية ووافقت على دخول 
التصريح  السياسي«!  المناطق, ألحكم قبضتي عليهم, وكي ال نكون بعيدين عن قرارهم  إلى  المخربين  آالف 
بالطبع يعني ما يعنيه , ومن األهم قراءة ما بين سطوره. أيضا نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« )10 مارس/آذار 
2018( مقاطع ُمختارة من كتاب بعنوان »ال مكان لألحالم الصغيرة« الذي يتضمن السيرة الذاتية لرئيس دولة 
االحتالل السابق شمعون بيريز ,الذي لم يتمكن من نشره في حياته ,وتعمل عائلته حاليا على إصداره. تقول 
الصحيفة »يعتقد بيريز إن أهم حدث في ترسيخ إسرائيل كدولة في المنطقة, هو اتفاق أوسلو الذي تّم التوقيع 
يسمون   .«  1993 عام  أيلول/سبتمبر  في  الفلسطينّية  التحرير  منظّمة  وبين  اإلسرائيلّية  الحكومة  بين  عليه 
بيريز »الثعلب« ,بالفعل هو مهندس اتفاقيات أوسلو, ومشروعه للشرق األوسط الكبير )الجديد( طرحه في كتابه 
الذي يحمل ذات اإلسم, ويدعو فيه إلى تزاوج العقل اليهودي باألموال العربية. أما إسحق شامير فقد صرّح في 
مباحثات مدريدعام 1991 قائال »سنطيل المفاوضات مع الفلسطينيين عشرين عاما« , وبالفعل هذا ما حصل. 
االتفاقيات تركت القضايا األهم في البحث لما سمّي بمباحثات الوضع النهائي. وفي هذا المجال نذكر تصريحا 
للرئيس الجنوب أفريقي نلسون مانديال ) وهذا ما أكده في مذكراته بعنوان »رحلتي الطويلة من أجل الحرّية«( 
قال فيه:« لقد نصحت الرئيس عرفات ببحث القضايا األساسية أوال ,والوصول إلى اتفاق تقبلون به حولها, ومن 

ثم يجري التوقيع, ونصحته أيضا بعدم ترك الكفاح المسلح, ألننا مارسنا هذا مع نظام الفصل العنصري«.
الرسمي  للجانب  العمياء  الثقة  خلفية  عن  نتساءل   , والعار  الشؤم  اتفاقية  توقيع  على  قرن  ربع  ذكرى  في 
الفلسطيني عند توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993, بأن دولة الكيان ستوافق حتما على إقامة دولة فلسطينية 
إلى  المحتلة  القدس  : ضم  أهمها  ولعل  ذلك,  التي وشت عكس  المقدمات  السيادة؟, رغم كل  كاملة  مستقلة 
إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1967, فرض الحقائق اإلستيطانية على األرض, المناداة اإلسرائيلية بـ 
»حكم ذاتي« فقط للفلسطينيين وغير ذلك من األحداث ذات الداللة على صحة ما نقول. لقد تم قطع الطريق 
ُقّدر لها االستمرار, لحولّت مشروع إقامة  لو  1987, والتي  التي بدأت عام  الفلسطينية األولى  على االنتفاضة 
الدولة الفلسطينية من إمكانية نظرية إلى أخرى واقعية, وهنا يتوجب التدقيق في كيفية استثمار النضاالت 
الجماهيرية في الخطوات السياسية المتخذة. فاالستثمار السياسي مرهون بقانون استغالل النضال لصالح المشروع 
الوطني وليس لدفعه عكسيا! بالمعنى الفعلي عندما أعاد شارون اجتياح الضفة الغربية عام 2002, أعلن رسميا 
حينها »بأن اتفاقيات أوسلو قد ماتت«. لقد كان الهدف اإلسرائيلي- األمريكي للعدوان الصهيوني على لبنان عام 
الشتات , وهذا ما جرى  الفلسطينية وإخراجها من أراضيه, وتوزيعها في  المقاومة  1982 ,يتمّثل في ضرب 
فعال . ثم كانت اتفاقية كمب ديفيد بين مصر وإسرائيل, وهو ما وشي بقيام ضغوطات رسمية عربية على 
الجانب الرسمي الفلسطيني النتهاج ذاك الطريق. نسأل أيضا عن خلفية ثقة القيادة الرسمية الفلسطينية بأن 
الواليات المتحدة ستكون وسيطا نزيها في الصراع الفلسطيني العربي – الصهيوني؟, وهذا مجاٍف للواقع, لذلك 
ـ 21 في غزة عام 1996 بحضور الرئيس  جرى تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني في دورة المجلس الوطني ال
بيل كلينتون, الذي أصر كما إسرائيل على شطب هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر, و إزالة كل البنود 

المتعلقة بالكفاح المسلح, من الميثاق.
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الكيان الصهيوني وحليفته أمريكا والغرب )عدد من  اتفاق أوسلو ينبغي اإلشارة إلى أن كاًل من  في خلفية 
الدول األوروبية( اتجهوا لصنع تسوية على أساس الشروط اإلسرائيلية, وإال فال تسوية. وفي المقابل أظهرت أغلب 
استمر  األمريكية بشكل  للضغوط  الرضوخ  لها في  العربية، ومعها قيادة م.ت.ف. هشاشة ال مثيل  الحكومات 
حتى الوقت الراهن.إن خطورة الزاوية التي فتحها اتفاق أوسلو, تحمل أبعاداً مستقبلية خطيرة تتعدى ما يمكن 
أن يسجل على الجانب الفلسطيني ما قدمه من تنازالت, ال تمس الحقوق والثوابت والتاريخ والمخزون القومي 
والنفسي فحسب, وال ما حمله من مخاطر مثل بقاء االحتالل والمستوطنات وتكريس ضم شرقي القدس إلى 
دولة العدو فحسب, بل أيضاً تحمل أبعاداً تمس األمن القومي العربي وتهميش البعد القومي العربي للقضية 
الفلسطينية.... وهذا ما أدى إلى نشوء معارضة شعبية عربية واسعة لالتفاق. إال أن اإلشكال األساسي للمرحلة 
المقبلة سيظل, وفقاً النعطافة اتفاق أوسلو, متمثاًل في صراع سياسي فلسطيني- فلسطيني حاّد على مستوى 

الفصائل فيما يتعلق بنمط العالقة الفلسطينية - اإلسرائيلية.
لم يكن من المتوقع أن يخرج اتفاق فلسطيني- إسرائيلي عن »الحكم الذاتي« وأن يكون أقل سوءاً من االتفاق 
إلى مؤتمر مدريد وما حّدد فيها من  الدعوة  أوسلو،. فمن يعيد خطابات  الذي جرى عبر مفاوضات سرية في 
أسس للمفاوضات الثنائية المباشرة, كان أمامه أحد احتمالين: إما الدوران في مفاوضات طويلة جداً, وإما اتفاق 
غاية في السوء مثلما جاء عليه. ثمة عامالن متكامالن أخرجا اتفاقية أوسلو: األول: إصرار إسرائيلي ودولي على 
صياغة اتفاٍق على شكل نوع هزيل من »الحكم الذاتي« وفقاً للشروط »اإلسرائيلية« بالكامل, والثاني قبول تدريجّي 
بتلك الشروط، وقد ُعِجَنت االتفاقية بالوهن والعجز حتى لو كان ثمن ذلك... التفريط بأنبل الحقوق, وأقدس 

القضايا,وباألمن القومي والمصالح العليا.
إن أقصى ما تنتجه هذه االتفاقية: نوع من الحكم الذاتي,وانسحاب الجيش )إعادة تموضع( من المناطق اآلهلة 
بالسكان, وتسليم األمن فيها للشرطة الفلسطينية، وبهذا إعفاء لالحتالل من االصطدام بالفلسطينيين,مع بقائه 
المشرفة,  النقاط  كل  وفي  الحدود,  كل  على  االستراتيجية  النقاط  بكل  وممسكاً  عموماً,  الوضع  على  مسيطراً 
كل  احتالل  إلى  العودة  ,حق  اإلسرائيلي  الجيش  أعطي  وقد  والقرى.  المدن  بين  فيما  الواصلة  الطرقات  وفي 
منطقة سكانية تحت الحكم الذاتي, إذا فِشل األخير في المحافظة على أمن االحتالل اإلسرائيلي فيها ومنها. أما 
تسليم إدارة الحكم الذاتي, شؤون التعليم والصحة والبلديات والسياحة فهو إعفاء لالحتالل من اإلنفاق على تلك 
المجاالت, التي هي الجانب السلبي بالنسبة إلى كل احتالل. الذين وّقعوا االتفاق, أو أيدوه, لم يستطيعوا أن 
يقدموا نقطة واحدة يعتبرون فيها, أن االتفاق تضّمن زواالً نهائياً أو تدريجياً لالحتالل, ولو عن بقعة واحدة, أو 
استعادة لسيادة على أرض حتى ولو على شبٍر واحد, فكل ما يتعلّق بزوال االحتالل, أو السيادة على المناطق التي 
ينسحب منها الجيش أو وضع المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية. وهذه التي اعتبرت دوما بأنها غير 
شرعية, أصبحت اآلن واقعاً مسلماً به وتحت سيادة الكيان الصهيوني. وقبل أن يكون أمنها ذاتياً ال عالقة لإلدارة 
الفلسطينية به. األهم أنه تم االلتفاف على قضية القدس ومصيرها وقضايا العودة.. وال نتحدث عن »الحقوق 
النهائية في ظل وجود دولة إسرائيل , تم  المواضيع  في كل فلسطين«. بالطبع من خالل تأجيل بحِث حتى 
تأجيل تلك المواضيع لمرحلة قادمة, أي ترك مصيرها لما يمكن أن يتفق عليه الطرفان, من دون أن تكون هنالك 

مرجعية ملزمة لزوال االحتالل! وفي ظل وضوح مواقف الكيان الصهيوني منها..
يشكل االتفاق بالفعل االعتراف الفلسطيني »الرسمي« بحق إسرائيل في اغتصاب فلسطين ومنحها الشرعية 
التي طالما افتقدتها, رغم الدعم والتأييد الدوليين ورغم ما تتوفر عليه ترسانتها الحربية الُمتفِوقة من أدوات 
ابتهج  أن  يفعلوه بضحيتهم....وكان  أن  القتلة  بال  ما يخطر على  وإجرام وتنكيل وقمع وتدمير, وكل  قتل 
الذين دّبرو االتفاق وأداروا مفاوضاته بسرّية وتكُتم وإطالق بالونات اختبار عن احتضار منظمة التحرير , وإغالق 
دائرة العزلة من حولها ,واالستقاالت التي ظهرت فجأة بين صفوف لجنتها التنفيذية, وقرب تأبينها وتحويلها 
إلى مجرد حطام وذكرى.... هؤالء... ابتهجوا عندما انتزعوا من اسحق رابين وحكومته اعترافاً بمنظمة التحرير 
القريب وبالحرية  بالنصر  األمور على هواهم! وُيبشرون  ُيفّسرون  الناس  )وليس بدولة فلسطينية( وخرجوا على 
للشعب الفلسطيني وبعودة الالجئين, وغيرها من الوعود الجميلة التي وجدت - لألسف - َمْن يصدقها ويرّوج 
لها ويبني عليها آماالً, لم تلبث - في اختبار النتائج - أن تهاوت وسقطت بعد أقل من خمس سنوات على 
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ذلك اليوم الحزين )13 سبتمبر/أيلول 1993( الذي جرت فيه حفلة تسويقه إعالمياً, وتكريسه سياسياً , وإضفاء 
عرّاب  ليكون  نفسه,  كلينتون  بيل  استلحق  األمريكي, حيث  األبيض  بالبيت  الورود  عليه, في حديقة  الشرعية 
الحظ ومكر  الفلسطيني, والذي كان لسوء  بالشعب  الذي ألحقه  لتنفيذه, رغم كل اإلجحاف  ,والتواطؤ  االتفاق 
األعداء- فلسطينيو المنظمة - هم من اقترفوا هذه الجريمة بحق شعبهم الذي لم يبخل عليهم بالدعم والتأييد 
,ورفد مقاومتهم بالشباب والمتطوعين, واألموال ,والتفهم لمناوراتهم وأحابيلهم اإلعالمية والسياسية, والتي 

لم تتوقف ذات يوم أو ذات مرحلة.
اتفاقية أوسلو , ويستذكر كيف رقص فيه أصحاب أوسلو  الفلسطيني بعد ربع قرن على مرور  يقف شعبنا 
الدولة  وأن  انطلق,  قد  العودة  قطار  وأن  شرعية,  أصحاب  وباتوا  االعتراف  نالوا  بأنهم  طرباً  المنظمة  ورجال 
وأوهاماً, وأن ما كان  األمل بحدوثه, غدا سراباً  أو  للحلم به  ُدعينا  ما  باتت على »مرمى حجر« فإذا بكل  بالفعل 
على  األولى  الخمس  مستوطنات.نعم,السنوات  إلى  وتحول  تراجع  قد  ُمحتلة(  كانت  لو  )حتى  أراٍض  من  لدينا 
شطبها  تم  الدولة«,  »صيغة  إلى  االنتقال  يتم  كي  االنتقالية,  المرحلة  ُتنهي  أن  ُيفترض  كان  الذي  االتفاق 
واستدراجه  الفلسطيني  المفاوض  إيقاع  في  ونجحوا  والتسويف,  المماطلة  ماراثون  المحتلون  واستأنف 
والمربوط  والضعيف  الهش  الفلسطيني  االقتصاد  على  أجهز  الذي  االقتصادي  باريس  اتفاق  على  للتوقيع 
قسراً باقتصاد االحتالل األقوى واألحدث, ما زاد من ارتهان سلطة أوسلو وإرغامها على توسل االحتالل والخضوع 

 لشروطه, كي تحصل على عائداتها من الجمارك والضرائب, وليستعملها االحتالل وسيلة لالبتزاز. 
هل نتحدث عن تقسيمات أراضي الضفة بين »A« التي هي »اسمياً« خاضعة أمنياً وإدارياً للسلطة, أم المنطقة 
»B« الخاضعة إدارياً للسلطة وأمنياً للكيان الصهيوني ! أم نتحدث عن تلك الُمصّنفة »«C حيث ال عالقة للسلطة 
دعوات  ثمة  بل  المستوطنات,  أغلبية  فيها  وتتركز  الضفة  مساحة  من   60% تشكل  وهي  إدارياً.  أو  أمنياً  بها 
وغيره  بينيت  نفتالي  الُمستوطن  الوزير  بزعامة  اليهودي«  البيت  »حزب  يمثلها  متطرفة  يمينية  »إسرائيلية« 
لسكانها )وهم  اإلسرائيلية«  الجنسية  »C« ومنح  المنطقة  إلى ضم  الصهاينة, تدعو  المتطرفين  الفاشيين  من 

بالمناسبة ال ُيشكلون نسبة تذكر مقارنة بعدد سكان الضفة الغربية(.
البائسة, ألنه  الُمسماة بـ »اتفاقية أوسلو« ولهذا لم يعد الحديث يدور حول ذكراه  يطول الحديث عن الجريمة 
ما  للتصرف, وكل  القابلة  الفلسطيني وحقوقه غير  الشعب  بالفعل كان خطيئة كبرى وجريمة موصوفة بحق 
يقال عن عودة ربع مليون فلسطيني من مسؤولي المنظمات والفصائل األخرى وعائالتهم, ليس سوى ذر للرماد 
في العيون, وخصوصاً في القول إن قيام السلطة مكسب للشعب الفلسطيني ال يجوز التفريط به.الذين حاولوا 
الدفاع عن اتفاق أوسلو كانوا يحتّجون بالسؤال: »وما بديلكم؟«...ونرد: بالتساؤالت: أليس االحتالل الفاشي الذي 
يقاومه الفلسطينيون والمكلّف للعدو أفضل من االحتالل »النظيف« المدفوع األجر والمعترف بشرعيته والمدعوم 
دولياً )بفعل االتفاقية( ؟ من األفضل واألجدى أن يكون العدو مغتصباً خير من أن ُيعترف بحّقه في الوجود. 
عندما دخل الشعب الفلسطيني في النصف الثاني من األربعينات, وخاض الصراع لمقاومة قيام الدولة الصهيونية 
و للمحافظة على بقاء المقاومة متأّججة,والقضية حّية, واجه أوضاعاً أشّد سوءاً مما يواجهه اليوم. وكان الجواب 
للعدو تسليماً  التسليم  , وليس في  الفلسطيني والعربي  الوضع  الخلل في  التوّجه لمعالجة  الصحيح دائماً هو 
يضّيع القضية ويفِتك بها.ال أمل للفلسطينيين في مواجهة عدّوهم أو في معالجة قضيتهم, تحت أّي ظرٍف 
من الظروف, إال في دفن أوسلو وتمزيقه, أما االنكفاء على الذات. والقبول بما يمليه العدو, فهو خطيئة كبرى 

بحّق الشعب وحّق القضية واألمة, ونكبة جديدة.
رأٍي عام فلسطيني وعربّي دائم...من أجل  لتعبئة  الجهود  أن تتضافر  بد من  والذي ال  الكارثة,  االتفاق  إنه 
تمزيقه كما سبق وأن ُمزّقت كّل المعاهدات االستعمارية الظالمة التي فرضت على أقطارنا العربية بعد الحرب 
الفلسطيني, حول إنجازات  التفاوض  الواقع... قبل سؤال مجموعة  العالمية األولى.إن سؤاالً طبيعياً يظهر في 
اتفاق الخطيئة السياسية ,وهم بذلك يظهرون غير معتبرين بالتاريخ وال بالجغرافيا, وال بدالئل الواقع وحركة 
الشعوب.. إن »أوسلو« وبعد ربع قرن ً تضع هؤالء الذين لم يمثلوا إرادة الفلسطينيين المناضلة والحرة... على 

الئحة االتهام الدائم, بما اقترفوه من إثم بحق شعبنا ونضالنا وتاريخنا وقضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا.
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منذ ما يربو على أربعة عقود من انطالق إطار التسوية في المنطقة بدًء بكامب ديفيد األولى وملحقاتها، ومشروع الحكم 
الذاتي للفلسطينيين الذي قبل به السادات، مرورًا بمدريد وأوسلو وسلسلة المشاريع التي عقبتهما، ال تزال عملية التسوية 
تدور حول نفسها وال تتقدم، والسبب يعود إلى طبيعة دولة الكيان التي ال يمكن عقد أي تسويات معها في ظل عقد 
موازين قوة مختلّة لصالحهم، فقد حددت إسرائيل الخطوط العامة للتسوية مع العرب والفلسطينيين منذ سنوات طويلة، وبمؤازرة 
كاملة من الواليات المتحدة، ورسمت مجموعة من الخطوط الحمراء التي تشّكل جوهر الحل مع الفلسطينيين كما تراها ولم تتراجع 

عنها.

وهذه الخطوط الحمراء معروفة منذ زمن بعيد )الرفض المطلق لعودة الالجئين الفلسطينيين ورفض العودة إلى 
ترّسمت بشكل  الخطوط  إلخ(، وهذه  للفلسطينيين,  ذاتي  عاصمة إلسرائيل وحكم  القدس  الرابع من حزيران،  حدود 
واضح منذ كامب ديفيد عام 1978 والحقاً في أوسلو وما أعقبها من مفاوضات، منذ ذلك الحين تحددت مالمح الحل 

النهائي التي تتضمنها صفقة القرن المطروحة محاولة لفرض هذه التسوية على الفلسطينيين والعرب.
ويجاهر االحتالل اإلسرائيلي بمختلف أطيافه األيديولوجية والسياسية بهذه الخطوط الحمراء، وأن أقصى ما يمكن 
القبول به للفلسطينيين هو حكم ذاتي وقضم كامل لكافة الحقوق الفلسطينية الوطنية، وقد اتضح بشكل قاطع 
للطرف الفلسطيني المفاوض في كامب ديفيد الثاني عام 2000 وفي مفاوضات طابا عام 2001، بأن اإلسرائيليين لن 
يتراجعوا عن هذه الخطوط الحمراء والحقاً في خّطة خارطة الطريق التي قبلها الطرف الفلسطيني الرسمي وسّجل 
شارون على هذه الخّطة 14 تحفظاً شّكلت عملياً نسفاً كاماًل لهذه الخّطة، والغريب أن إدارة بوش االبن قد قبلت بكامل 
تحفظات شارون، ثم تبّين الحقاً هذا اإلصرار من الجانب اإلسرائيلي على هذه الخطوط في مفاوضات أنابوليس عام 

2008 والحقاً في المفاوضات التي عرفت باالستكشافية في عهد إدارة أوباما.
إذن ما هو الجديد؟ فإذا كان جوهر ما تطرحه خّطة صفقة القرن موجود في خّطة السالم في كامب ديفيد األولى 
وطرح في أوسلو وكامب ديفيد الثانية وطابا وخارطة الطريق وأنابوليس وفي سلسلة المبادرات والمشاريع األمريكية 
السابقة فلماذا كل هذه الضّجة وكأن صفقة القرن قد سقطت فجأة من السماء؟ أو أن ترامب قد اخترع هذه الخطة 

من العدم!
ومع أن هذه الخّطة في جوهرها معروفة منذ عقود، إال أن خطورتها في هذه المرحلة تكمن في األسباب التالية:-1- 
ألول مرة تجاهر فيه الواليات المتحدة بهذه الوقاحة في تبني كامل الشروط اإلسرائيلية للتسوية، وتسعى إلى فرض 

تسوية مذلة على الفلسطينيين والعرب وإخضاع المنطقة بشكٍل كامل إلسرائيل.
للدبلوماسّية، وتسمي األشياء بمسمياتها صراحة  التي تفتقر  الرئيس ترامب اإلشكالية واالستفزازية،  2- شخصية 
وبدون نّية في المراوغة أو التحايل، كما دأبت اإلدارات السابقة حيث اتخذ ترامب سلسلة من القرارات واإلجراءات التي 
لم يتخذها أحد من الرؤساء السابقين فنقل السفارة األمريكية إلى القدس، وإلغاء تمويل األونروا، والسعي لشطب حق 

العودة وبهذا تم شطب أهم ملفين قبل أن تبدأ عملّية المفاوضات.
3- تأتي هذه الخّطة في ظل ثبات أفق عملية التسوية بعد 10 أعوام من ترأس نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية، والذي 
بممارساته على األرض من استيطان وتهويد وقتل واعتقاالت وهدم للبيوت وحروب على غزّة ,,, إلخ، قد أنهى عملياً 
أي أمل الستئناف العملّية السياسية من جديد، وهو ما ضرب عالمة استفهام كبرى حول جدوى استمرار التسوية، بل 

وأّدت النتائج على األرض إلى إفالس مشروع التسوية بشكل واضح.
4- تواطؤ عدد من األطراف العربية ال سيما السعودية واإلمارات المتحدة، وتساوقها العلني مع هذه الخطة وممارستها 
للضغوط على الفلسطينيين، وقبولها والتساوق معها، حيث لم تعد هذه األنظمة ترى في إسرائيل عدواً لها، بل 

حليفاً مهماً ضد إيران وقوى المقاومة في المنطقة.

صفقة القرن: هي االبنة الشرعية لعملية التسوية
األسيركميل أبو حنيش
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5- تغّول االستيطان وتهويد القدس وارتفاع وتيرة الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني أضعف السلطة 
بإفالسها  للسلطة تستشعر  المشّكلة  القوى  مراكز  باتت  وبالتالي  ووظيفتها،  استفهام حول جدواها  وترك عالمة 

وإفالس مشروعها السياسي وعقم المراهنة على الحلول األمريكية.
واآلن وبعد مرور ربع قرن على مسيرة أوسلو الفاشلة ألم يحن الوقت لمراجعة هذا المسار في ظل المخاطر الكبيرة 
التي تعصف بمستقبل القضّية الفلسطينية؟ لكن ما يثير االستغراب أنه في الوقت التي تتحدث به القيادة في 
السلطة ومنظمة التحرير ممثلة بأبو مازن عن رفضها القاطع لخّطة صفقة القرن، األمر الذي يستدعي إعادة ترتيب 
البيت الفلسطيني بوصفه الضمان األهم إلفشال هذه الخّطة، نجد هذه القيادة تتجه اتجاهاً مغايرا في توسيع ُسدة 

الخالف الداخلي وعرقلة جهود المصالحة واالستمرار في فرض العقوبات على غزة، بل والتهديد بالمزيد منها.
فهل من شأن مثل هذه الخطوات أن تواجه وتصد هذه الخطة، التي تسعي سعياً حثيثاً لتصفّية القضية الفلسطينية؟ 
إن من يقرأ هذا السلوك ال يمكن له أن يصّدق أن هذه القيادة فعاًل رافضة لهذه الخطة، بل على العكس، فإن هذه 

اإلجراءات تلتقي تماماً مع خطة صفقة القرن في إصرارها على إضعاف الحالة الفلسطينية الداخلية.
المشروع يتعين عليها أن تنتهج سياسة مغايرة وأن  والسلطة جاّدة في مواجهة هذا  المنظمة  فإذا كانت قيادة 
تستخلص العبر والدروس من ربع قرن من الفشل في مشروع التسوية، ولعل أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها 

من هذه المسيرة المستمرة منذ أكثر من ربع قرن ما يلي:-
إحاللية،  عنصرية  أيديولوجي  أساس  على  يقوم  استيطانياً  ومجتمعاً  دولة  بوصفها  االحتالل  دولة  طبيعة  إن   .1
المفاوضات ال يمكن عقد تسويات مع مثل هكذا كيان استيطاني في ظل موازين قوى  وبعد تجربة عميقة في 
مختلة لصالحهم، وهذا النمط من الكيانات ال يمكن تحويله والتأثير عليه بالتسويات وإبرام اتفاقيات سالم معه بل 
باستمرار النضال الطويل والدؤوب الذي ال يعرف المساومة والتنازل، وصوالً إلى إضعافه وهزيمته نهائياً حتى يسلّم 
باألمر الواقع وينهار كما جرى في جنوب أفريقيا )مع الفارق الجوهري بين النموذجين الفلسطيني والجنوب إفريقي، 

ارتباطاً بطبيعة وبنية وأيدلوجية وأهداف الحركة الصهيونية وحلفائها(.
2. إن العامل الذاتي مهم للغاية في عملية الصراع، وال يجوز االستهانة بالمعادلة الفلسطينية رغم ضعفها، وال يجوز 
لنا انتظار ما تسفر عنه التحوالت في العالم، وانتظار تبدد اإلدارات األمريكية والحكومات اإلسرائيلية، بل علينا أن 
نبادر، والمبادرة تقتضي الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات وأولها منظمة التحرير واالتفاق على برنامج مقاومة يجمع 

عليه الجميع.
3. المقاومة بكافة أشكالها هي التي تستعيد الحقوق، وليست عملية التسوية والمفاوضات، والمقاومة إرث وطني 
االنتقاص من مكتسباتها، فالمقاومة  أو  المساومة عليها  االعتزاز بها، وخط أحمر ال يمكن ألي كان  يتعين علينا 
هي التي تحدت المشروع الصهيوني في مهده في الثالثينيات من القرن الماضي، وهي التي أعادت فلسطين إلى 
الخارطة بعد انطالقها أواخر الستينيات، وهي من جذب تعاطف العالم وكشفت زيف ادعاءات إسرائيل في االنتفاضة 
لحركة  العبثية، فكيف يمكن  المفاوضات  وليست  التي حررت غزة،  لبنان وهي  التي حررت  والمقاومة هي  األولى، 
تحرر وطني أن تتنازل طوعاُ عن المقاومة وتطالب بتفكيكها كما يطالب أبو مازن اليوم؟!! أال يتقاطع هذا الطرح 
التي  هي  المقاومة  وهذه  اإلطالق؟!  على  اإلسرائيلية  المطالب  أهم  المطلب  هذا  أليس  القرن؟!  صفقة  مشروع  مع 
حققت معادلة صعبة وإسرائيل تحسب حسابها جيداً وتدرك مدى خطورتها وأنه ال يمكن الوقوف في وجه المشاريع 

الصهيونية األمريكية إال بالمقاومة.
4. بعد انكشاف التبني األمريكي الواضح إلسرائيل ولرؤيتها في التسوية، يتعين علينا اإلصرار على عدم العودة 
لذات المربع التي كانت الواليات المتحدة تستأثر وحدها في إدارة التسوية، بل واإلصرار على عدم إشراكها في أية 
عملية سياسية، وعلينا أن ندرك أهمية دورنا كفلسطينيين في رفض وتحجيم الدور األمريكي في المنطقة، وهذا ما 

سيشجع غيرنا في رفض دور الواليات المتحدة ومحاصرة دبلوماسيتها المعادية.
إن المستقبل المنظور ينذر بتطورات خطيرة ما لم نتدارك أنفسنا من اآلن في مواجهة التحديات الجسيمة، ويتعين 
علينا المسارعة قبل فوات األوان لترتيب أوضاعنا الداخلية وتجسيد الوحدة الوطنية والنضالية، ألنها الضمانة الوحيدة 

لمواجهة أي مشروع سياسي يستهدف صميم حقوقنا الوطنية.
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 بعد كل ذلك وغيره مما حققته االنتفاضة الشعبية في سنوات قليلة، أطلت علينا القيادة المتنفذة في 
م.ت.ف وأرادت أن تستغل هذا الحدث واإلنجاز العظيم  في صالح برامجها، تحت عنوان »إحقاق حقوق شعبنا 
في إقامة الدولة المستقلة« في إطار الموافقة على المفاوضات مع العدو مستخدمًة ذرائع التطورات واألحداث 
العالمية واإلقليمية، حيث انهيار »االتحاد السوفييتي« وحرب الخليج الثانية وتراجع الدعم العربي والدولي 
للقضية الفلسطينية، لتهرول أمام أول فرصة تعرض، حيث عقد مؤتمر مدريد »للسالم« بمشاركة فلسطينية 
منضوية تحت راية الوفد األردني، وهذه كانت بداية التنازل عن التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، واستمرت 
سياسة التنازالت في كل اجتماع أو لقاء، فكانت اشتراطات على شكل وتشكيل الوفد الفلسطيني، وعلى مكان 
وزمان اللقاءات، والمسموح بالنقاش أو على ما يقدم ويؤخر في المواضيع المطروحة للتفاوض، وقد تدخلت 
تلك القيادة بكل التفاصيل حتى وصلنا إلى تجاوز الوفد الفلسطيني الرسمي، الذي »في األصل فصل به عن 
الوفود العربية المشاركة في المفاوضات« ليتم استبداله من قبل القيادة المتنفذة بواسط سري استطاع أن 
يعقد اتفاقا أولياً في أوسلو ثم باتفاق إعالن مبادئ موقعة لهذه التفاهمات في إطار اتفاق واشنطن مثل: 

اتفاق أوسلو.
جاءت كل تلك األحداث لتعبر عن نهج قديم جديد ومتجدد، يعبر عن مصالح طبقة ذات محدودية في 
الرؤية وقصيرة النفس، وال ترى إال ذاتها، ومصالحها فوق مصالح الجميع، وقد تجاوزت شركاء الدم والسالح 
ولذلك ضربت  قليل،  التوحيدي وقت  الوطني  المجلس  لم يكن مضى على  والرؤية، حيث  والقرار  والموقف 
بعرض الحائط كل ما تم التوافق عليه حول إدارة الصراع مع العدو، متبعًة سياسة بائسة في فهم الصراع 
إلى  قاد  ما  لتؤكد شكل ديمقراطية عاجزة ومدمرة، وهو  تاريخياً  تراكمت  رؤية قاصرة  وإدارته، تجلت في 
النظر لتحفيز  الفلسطينية، وأدى إلى عدم امتالك رؤية شاملة وبعيدة  القوى  تفكيك كثير من مكونات 
البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني في مختلف مواقع انتشاره، حيث عملت على تحطيم وتمزيق أهم إطار 

وطني فلسطيني م.ت.ف، وهذا عبَّر عن خفة التعامل مع هذا اإلطار الَهرِم.
وقد تجاوزت كل األحداث والقوى المشاركة في م.ت.ف، مستخدمًة إمكانياتها وعالقاتها واحتضان بعض 
الدول العربية المتساوقة مع المشروع اإلمبريالي األمريكي في المنطقة، لتذهب باتجاه توقيع اتفاق ال يمكن 
أن يقال عنه سوى اتفاق خنوع لكل مخططات االحتالل وأعوانه، مما يعني االستجابة لمقتضيات االستراتيجية 
األمريكية اإلسرائيلية، وسمحت لديناميات تلك االستراتيجية بأن تتحكم بها، ولم تكتِف القيادة المتنفذة 
في م.ت.ف بذلك بل أخذت تدافع عن هذا االتفاق أثناء تنفيذه بقبضة من حديد، حيث الحقت المناضلين 

أوسلو كنهج ومنهج
  

األسير عاهد أبو غلمة
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واعتقلتهم وصادرت الحريات وأغلقت المؤسسات وتعاونت مع العدو تحت عنوان التنسيق األمني، التي أرادت 
منه تثبيت أقدامها بالسلطة، واستخدمت الحركة الشعبية بانتهازية، وحاولت تكييف المعارضة مع سقف 
خطتها، وعندما حانت اللحظة المناسبة للخالص من هذا االتفاق المشؤوم وبعد أن تبين أن االتفاق وهم، 
الزمني  المناسب عند انتهاء السقف  الموقف  القيادة على اتخاذ  وأنهم يزحفون خلف سراب لم تجرؤ تلك 
التفاق إعالن المبادئ في أيار عام 9991 واستمرت في التزاماتها بمبررات ال صلة لها بالواقع وجاءت الفرصة 
مرة أخرى بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، التي لم تترك مجاالً للشك بأن هذا النهج الذي 
استخدم في إدارة الصراع  لم يكن صالحاً بل جاء ليخدم المشروع اإلمبريالي الصهيوني في المنطقة، ومع 
ذلك لم تتراجع القيادة المتنفذة عن نهجها ومشروعها إال في إطار ُترِجَم بانتفاضة األقصى التي خرجت عن 

سيطرت تلك القيادة من شهرها األول وتحولت إلى معركة مسلحة استمرت لسنوات.
وبعد أن خفت حدتها واستشهد واعتقل مناضليها، وهوجمت تلك االنتفاضة من كل صوٍب وحدب، ومنهم 
رجال تلك القيادة المتنفذة والطغمة الحاكمة، التي رأت في انتفاضة األقصى بأنها خطأ استراتيجي أعاد 
والمنساق  الُمهترئ  الموقف  هذا  الوراء،  إلى  سنوات  الفلسطيني  السياسي  والنظام  الفلسطينية   القضية 
حتى النخاع مع المشروع اإلمبريالي أنعش تلك الطغمة ودورها ونهجها المتساوق مع مشروع السالم المزعوم 
أصبح  الذي  النهج،  هذا  محورية ألصحاب  ألبرز شخصيات  السلطة  بتزعم  ُترجم  وقد  مضمونه،  من  والمفرغ 
األمنية، معتقدين  السلطة وأجهزتها  المالزمة إلخفاق  الصفة  المسلحة  للمقاومة  المعادية  المعلّنة  بمواقفه 
بأن مثل هذا الخطاب سيعيدهم إلى الواجهة، وللسيطرة من جديد على كل مفاصل العمل وعلى مقدرات 
الشعب الفلسطيني، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحّيدوا المقاومة في قطاع غزة ويمنعوها من القيام بدورها 
الوطني في مواجهة االحتالل، واستعاضوا عن ذلك بفرض  قبضتهم على الضفة الغربية في إطار خطط 

أمنية أمريكية إسرائيلية عنوانها »دايتون« ضابط المخابرات األمريكية.
رغم كل ما قدم من تنازالت في إطار التنسيق األمني، فلم يرتِق إلى مستوى القبول لدى العدو الصهيوني، 
وتبين لهم أن كل ما ُقدم وسُيَقدم ال يمكن أن يضعهم في مسار الّمرِضي عنهم، ورغم ذلك ظلوا يلهثون 
خلف سراب معتقدين بأن الحقوق ُتأخذ بهذا النهج، مع تعزيز خطاب لعل وعسى أن يساهم في تحسين 
شروط العودة للمفاوضات، ألن شعارهم الوحيد واألوحد المفاوضات بديلها المفاوضات فالمفاوضات.. ولهذا 
فكل القرارات التي اتخذت في الفترة األخيرة من مقاطعة أمريكية وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات 

وبعض قرارات المجلس المركزي التي تدعو إلى قطع التنسيق األمني بقيت حبراً على ورق.
القيادة  أتباع هذه  عند كل  وعمل  حياة  منهج  إلى  النهج  تحول هذا  بل  الحد،  عند هذا  األمور  تبَق  ولم 
واإلبعاد  التهميش  حالة  وأصبحت  المستويات،  كافة  على  الفلسطينية  والسلطة  م.ت.ف  في  المتنفذة 
والتفرد والمساومة وتجاوز الشركاء وسيادة المصلحة الخاصة والتنازالت والهرولة لإلنجاز السريع دون النظر 
للعواقب هو الصفة المالزمة ألصحاب هذه الطبقة أو الفئة في عالقاتها وعملها مع اآلخرين، وأصبحنا نالحظ 
االقتصادية  الفلسطينية  العمل  مؤسسات  كل  وفي  وزمان،  مكان  كل  في  موجودة  األمني  التنسيق  لغة 
المجلس  اجتماع  عند  مؤخراً  حدث  وما  الفلسطيني،  للشعب  والتمثيلية  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية 
الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي من تهميش وتجاوز القوى والفصائل، وإبعاد أغلبية ممثليي الشعب 
الفلسطيني، والتفرد بالقرار هو مؤشر على هذا المنهج، بل ذهبت هذه القيادة المتنفذة أبعد من ذلك، 
عندما شاركت بشكل مباشر بحصار أكثر من مليونين من أبناء شعبنا في قطاع غزة ومنعت عنهم رواتبهم، 
والمواد األساسية للحياة، والمضحك المبكي أن العدو الصهيوني واإلمبريالية األمريكية، هي التي أصبحت 

تتوسط لدى السلطة من أجل تخفيف الحصار عن أهل غزة.
في  لشروطها  تنساق  حتى  حماس  حركة  مقاطعة  نهار  ليل  تعلن  السلطة  قيادة  فإن  ذلك  من  واألكثر 
العدو  أنه يجتمع بشكل دوري مع قائد مخابرات  السلطة  الذي يعلن فيه قائد تلك  الوقت  المصالحة، في 
الصهيوني، التي لم تتوقف للحظة عن مالحقة أبناء شعبنا، فالخلط بين التناقض الرئيسي والثانوي هي 

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
http://hadfnews.ps/post/43472/<062D><0631><0643><0629>-<062D><0645><0627><0633>
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المنهج فقط، حيث ال يجوز  الضوء على هذا  المنهج، وهدفنا هنا ليس تسليط  صفة مالزمة ألصحاب هذا 
التي  الديناميات  دوامة  الوطنية رهينة  الحالة  يعني جعل  المخاطر، ألن ذلك  بالتشخيص وكشف  االكتفاء 

أطلقها ويطلقها مشروع أوسلو.
لذلك المطلوب االرتقاء بالرؤية والممارسة، من مستوى المناهضة الدعوية أو رد الفعل إلى مستوى المجابهة 
الفعلية، وعلينا استثمار كل عنان القوة الفاعلة والكامنة، على قاعدة التواصل مع الماضي بما يمثله من أهداف 
والسياسية  الفكرية  والممارسة  الرؤية  واألخطاء في  الثغرات  والقطع مع  تاريخية وطنية وقومية،  وحقائق 
والعملية وامتالك رؤية سليمة ودقيقة ضمن هذا الواقع المعقد والمتشابك والمتحرك، ووجود أداة فكرية 
سياسية تنظيمية قادرة على تلبية الشروط الواجبة بما يستوفي بذلك ويقتضيه من مناهج تفكير وذهنية 
علمية وتغذية معرفية سليمة ومتواصلة تشمل مختلف جوانب الواقع التاريخي الراهن، ومختلف المستويات 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
القاصرة وما يحكمها من ممارسات سياسية وفكرية  السياسات  الصراع تتخطى  القول إن طبيعة  وخالصة 
باهتة وارتجالية، إلى رؤية سياسية شاملة تقرأ لوحة الصراع جيداً وتدير العملية بصورة واعية على أساس 

مبدأ التمكين واالستمرارية والتكامل وتشغيل كافة الطاقات الكامنة.
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لقد أحدثت تلك االتفاقية صدمة كبيرة في الوطن العربي قابلها النظام العربي الرسمي برد فعل غاضبة 
بسبب خروجها على قرارات قمة الخرطوم، التي انعقدت بعد هزيمة يونيو حزيران 67 والمعروفة بقمة »الالءات 
الثالث: ال تفاوض وال اعتراف وال صلح« مع الكيان الصهيوني، غير أن النقد العربي الرسمي والشعبي الذي 
وجه للنظام المصري لم يكن كفيال بوقف االنحدار في الموقف السياسي العربي، فمساعي السياسة األمريكية 
العربي،  الخليجي  الدور  وبروز  القومي  المد  تراجع  مع  مترافقة  استمرت  الصهيوني،  العربي  الصراع  إلنهاء 
الصعيد  العربي، وعلى  الصعيد  السياسية على  الواقعية  المرحلة بعد ذلك بطغيان فكرة  اتسمت تلك  وقد 
الفلسطيني كان الميل جارفا إلى التوافق مع إيقاع التسوية السياسية العربية، خاصة بعد إخراج قوات الثورة 
المباحثات  فكانت  الفلسطينية،  للثورة  انطالق  كقاعدة  اللبنانية  الساحة  وفقدان  بيروت،  من  الفلسطينية 
بمنظمة  رسمي  أمريكي  اهتمام  أول  أنها  على  إليها  ينظر  كان  التي  تونس،  الفلسطينية في  األمريكية 
التحرير الفلسطينية وبدورها التمثيلي في أي مباحثات سياسية قادمة خاصة بشأن القضية الفلسطينية. 
أردني  وفد  مدريد  مؤتمر  مباحثات  في  حضر  حيث  باهًتا  ظل  بالمنظمة  األمريكي  االهتمام  هذا  أن  غير 
فلسطيني مشترك قبل أن تملي »الحاجة السياسية الموضوعية« إلنجاح المؤتمر إلى ضرورة تمثيل فلسطيني 
مستقل، وقد شكل المؤتمر على الرغم من عدم توصله إلى نتائج هامة ملموسة على صعيد التسوية، نقطة 
ارتكاز لمباحثات فلسطينية إسرائيلية في النرويج، توجت بالتوصل أخيرا إلى اتفاقية أوسلو برعاية أمريكية 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وبهذه االتفاقية التي تم التوقيع عليها في احتفال 
الصهيوني  المشروع  األسبق كلينتون حقق  األمريكي  الرئيس  بواشنطن، حضره  األبيض  البيت  في حديقة 
أول إنجازه السياسي االستراتيجي التاريخي بعد تأسيس الكيان الصهيوني، ألن االتفاقية هذه المرة لم تتم 
مع أي طرف في النظام السياسي العربي الرسمي كما حصل مع مصر سابقا، بل تمت مع الطرف الرئيسي 
في الصراع وهو منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والفرق كبير في 
الحسابات السياسية واألمنية االستراتيجية بين أن يكون الطرف الفلسطيني صاحب القضية هو الذي يتنازل 

عن 80 % من أرضه لصالح )إسرائيل(، وبين أن يكون االتفاق مع أي طرف عربي آخر.
كان البد للسياسة األمريكية حتى تنجح مساعيها الدبلوماسية في جر »القيادة الرسمية« للشعب الفلسطيني 
إلى االعتراف بالكيان الصهيوني الذي أقيم على أنقاض وطنه بعد حملة االقتالع والتهجير بسبب المذابح 
الصهيونية التي ارتكبت بحقه، حيث نظر إليه من قبل الحركة الصهيونية بأنه اعتراف بمشروعها السياسي 
االستيطاني التهويدي. لذلك جاءت اتفاقية أوسلو لتحقق ذلك الهدف ألنها تنطوي على تنازلين خطيرين 

اتفاقية أوسلو..
 نحو تصحيح لخطأ سياسي تاريخي

محّمد جبر الريفي

http://hadfnews.ps/post/44703/<0645><0635><0631>
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أولهما: االعتراف بدولة الكيان الصهيوني، مقابل االعتراف فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل للشعب 
يونيو  من  الرابع  حدود  على  التسوية  في  اعتمادها  ثانيا:  الفلسطينية؛  بالدولة  االعتراف  دون  الفلسطيني 
حزيران 67 دون التمسك بقرار التقسيم رقم )181( الصادر من األمم المتحدة في نوفمبر 1947، والذي 

على أساسه تم إعالن قيام دولة الكيان رسميا في 15 مايو عام 1948.
هكذا تنطوي اتفاقية أوسلو على خطأ سياسي تاريخي وعلى خلل منهجي، وهذا الخطأ والخلل فضاًل عّما 
ينطوي عليه من تنازل كبير، فإنه يتجاهل طبيعة تكوين الكيان الصهيوني الدينية/األيديولوجية اليمينية 
السياسية  باالتفاقيات  وااللتزام  التقيد  وعدم  والمماطلة  والمراوغة  التعنت  سياسة  يمارس  الذي  المتطرفة، 
الموقعة معه، لذلك لم تعمل اتفاقية أوسلو على الوصول إلى الحل النهائي حسب المدة الزمنية المتفق 
إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية، بما وفرته من  للتوصل  الحقيقية  العقبة  عليها، بل كانت هي 
عام  في  احتلت  التي  الغربية  الضفة  أراضي  وسائر  القدس  في  التوسعية  المطامع  لتحقيق  زمنية  فرصة 

67،  وما يجري اآلن في الخان األحمر هو جزء من هذه السياسة التوسعية.
المرحلي، الذي أقره المجلس  لقد كانت اتفاقية أوسلو بداية غير موفقة بتبرير أنه تحقيق للبرنامج 
الوطني الفلسطيني في دورته )12( عام 1973، والمعروف ببرنامج النقاط العشر -الذي قدمته الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين - مسايرة لنهج التسوية العربية اإلسرائيلية، حيث باتفاقية أوسلو تحولّت 
الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى سلطة مدنية في إطار حكم ذاتي تحت االحتالل، ولتحل مكان منظمة 
في  مكتب  مجرد  إلى  التمثيلية  وظيفتها  بتحول  التهميش  دورها  أصاب  الذي  الفلسطينية  التحرير 
العاصمة األمريكية واشنطن قامت اإلدارة األمريكية بإغالقه في إطار عدوانها غير المسبوق على الحقوق 

الوطنية الفلسطينية المشروعة.
باتفاقية اوسلو تحولّت القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني وديموقراطي إلى قضية سياسية كقضايا 
السياسة الدولية المزمنة، التي لم تجد حلوال سياسية مناسبة لها، بسبب طبيعة المعادلة اإلقليمية والدولية، 
وكذلك إلى قضية إنسانية بسبب تولى وكالة األونروا مسؤولية تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في 
داخل الوطن والشتات، وهي التي تمر اآلن بأزمة مالية بسبب قطع المساعدات المالية األمريكية عنها، على 
طريق إنهاء وظيفتها ودورها، وصوالً لشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي ُشرِّودا 
منه، أي عودتهم إلى مسقط رأسهم في وطنهم. بتوقيع اتفاقية أوسلو زاد نهم العقلية اليهودية التي 
الضفة  المستوطنات في  بإقامة  الفلسطينية،  إلى مزيد من نهب األرض  والتلمود  التوراة  يسكنها خرافات 

الغربية التي قطعت أوصال المدن الفلسطينية الرئيسية الى كانتونات سكانية منعزلة.
االعتراف  من  لمزيد  العربية  الدول  أمام  مصراعيها  على  مشرّعة  العربية  األبواب  فتح  تم  أوسلو  باتفاقية 
والمملكة  الصهيوني  الكيان  بين  عربة  وادي  اتفاقية  توقيع  فكان  ديفيد،  كامب  نهج  بتعميم  السياسي 

األردنية الهاشمية عام 1994.
باتفاقية أوسلو تم إيجاد المبررات لبعض الدول العربية خاصة الخليجية منها للقيام بإجراءات التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، الذي اتخذ أشكاال مختلفة من زيارة المسئولين إلى تل أبيب، وإلى فتح مكاتب التمثيل 
التجاري واإلعالمي، وإلى الميل علنا للتحالف مع الكيان الصهيوني ضد النفوذ والتمدد اإليراني... والسؤال 
ماذا تبقى بعد ذلك من اتفاقية أوسلو التي مضى عليها أكثر من عقدين من الزمن دون أن تتحول السلطة 

الفلسطينية إلى دولة مستقلة ذات سيادة كاملة كما هو حال دول المنطقة والعالم؟!
بعد وصول مشروع حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي إلى طريق مسدود بسبب تعنت الكيان الصهيوني، 
وتخلي اإلدارة األمريكية عنه لصالح ما تسمى بصفقة القرن التي تروج في العواصم العربية عبر كوشنير 
اليهودي صهر الرئيس األمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات غرينبيالت، هل من الممكن أن يكون هناك 

مبرر وطني وأخالقي الستمرار التمسك باتفاقية أوسلو؟
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تأتي الذكرى الخامسة والعشرون لتوقيع اتفاق اعالن المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
)اتفاق أوسلو(، في الوقت الذي تقف فيه المنطقة في حالة انتظار وتوقع وتساؤل عن فحوى مشروع 
الفلسطينية كمدخل  القرن، الذي تستعد اإلدارة االمريكية لطرحه. مستهدفة باألساس تصفية القضية  صفقة 
لحل  ان تقديم أي مشروع سياسي  الصهيوني.  للمشروع  الكبرى  بما يتفق واالهداف  المنطقة،  ترتيب  إلعادة 
القضية الفلسطينية بعد 52 عاما من توقيع اتفاق أوسلو يعني ان االتفاق الذي كان من المفترض ان يحلها 
لم يستطع ان يحل شيئا. وان المدى الزمني الذي استغرقه منذ توقيعه وحتى اللحظة كان البد ان يترك اثاره 
ونتائجه السلبية او االيجابية على الطرفين الموقعين، وبنسبة تكشف عن أي منهما كان المستفيد او الخاسر 
من ذلك التوقيع. وعلى الرغم من التضحيات البطولية التي قدمها وما زال يقدمها الشعب الفلسطيني والتي 
تتبدى في هذه اللحظة التاريخية في أروع صورها عبر مسيرات العودة البطولية، اال ان الحقيقة تستدعي القول 
أوسلو،  اتفاق  نتائج  جراء  جسده  ترضرض  وقد  األيام،  قادم  تحديات  أمام  ومحاصرا  ومرتبكا  منقسما  يقف  انه 
اتفاق  وان  خاصة  متواصلة.  عاما  وعشرين  لخمسة  النضالية  طاقته  على  السلبي  ضغطها  في  استمرت  والتي 
أوسلو قد مثل الخطوة السياسية األخطر في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. االمر الذي يتكشف 
من خالل رصد مالمح األذى الذي الحقه بالنضال الوطني الفلسطيني في مسار تطوره، من اجل تحقيق وإنجاز 
األهداف الوطنية وفي المقدمة منها حق العودة الى ارض فلسطين التاريخية، التي باتت صفتها هذه موضع 
الناحية  من  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  ببنية  الحقة  الذي  األذى  وبسبب  ذاته.  االتفاق  بحكم  وتشكيك  شك 
التنظيمية، االمر الذي أدى الى صرف الجزء األكبر من جهدها الى محاولة معالجة اوجاعها الناجمة عن االتفاق 
اخذت  التي  والمفاهيم  العدو  مع  ُتنسج  التي  العالقات  وبسبب  العدو.  والتحديق في وجه  االلتفات  من  أكثر 
تتغلغل في االذهان حول معنى الصراع ودالالته. االمر الذي جعل التقدم باتجاه المواجهة الحاسمة من اجل 
اسقاط االتفاق وتداعياته ضرورة البد منها. وفي هذا المقال سنقف امام ثالثة عناوين عنوانين تتقاطع مع ما 
قدمنا به. وهي حسب الترتيب: أوال: شرك التفاوض ووهم السياسة وقلق الوجود. ويجيب على سؤال لماذا كان 
الوقوع في شرك التفاوض. ثانيا: المترتبات السياسية واأليديولوجية لالتفاق. ويتناول مترتبات االتفاق التي 
تكرست على مدى الخمسة والعشرين عاما. ثالثا: مواجهة االتفاق وتحديد موقع المواجهة. ويدور حول الموقع 

والموقف الذي يمكن من خالله مواجهة االتفاق واسقاطه. 

أوال: شرك التفاوض ووهم السياسة وقلق الوجود:

لم يكن االمر يحتاج الى االنتظار لخمسة سنوات حتى عام 1998 موعد انقضاء فترة المفاوضات للمرحلة 
الفلسطينية، ومفاوضات »واي ريفر« بين رئيس  الدولة  إلى  الذاتي  الحكم  االنتقالية، والتحول من صيغة 
أميركية، حتى تكتشف  برعاية  ياسر عرفات  الراحل  الفلسطيني  والرئيس  أرئيل شارون  اإلسرائيلي  الوزراء 
القيادة التي وقعت االتفاق انها تتخبط في شباك شرك نصب لها بإتقان. فالنهايات البائسة تولد دائما 
من رحم البدايات المشوه. فالطرف الفلسطيني ممثال بحركة فتح الذي هرول باسم منظمة التحرير الى قاعة 
مفاوضات أوسلو، بصورة منفردة وسرية ومجردة من أي غطاء او عمق عربي او اسالمي او دولي، ومنعزل عن 

 االنعكاسات السياسية واأليديولوجية التفاق أوسلو
ووهم املواجهة من الداخل

عابد الزريعي
 مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء 

http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
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عمقه الفلسطيني الجماهيري والفصائلي. كان من الواضح انه يهرول للولوج الى داخل القفص. وهو محكوم 
ومقيد بعاملين يتداخل فيهما الذاتي والموضوعي ويتغلل في عمقهما الحافز النفسي أكثر من الحساب 

السياسي الدقيق والموضوعي. ويتلخص هذين العاملين فيما يلي:
ـ عامل الوهم السياسي: الذي يستند الى قراءة سياسية رغوبيه. ترى ان الوقت قد حان لتوظيف االنتفاضة)1993-1987(  1 ـ
والتجربة النضالية الفلسطينية من اجل تحقيق انجاز سياسي. وكان هاني الحسن يسوق لهذه القراءة بجملته 
المفضلة » الكفاح المسلح يزرع والعمل السياسي يحصد ومجرم من يزرع وال يحصد. ومجرم من يحصد من غير 
ان يزرع«. والتي طالما رددها منذ اللحظة التي بدأ فيها التفكير بقطف الثمار السياسية لالنتفاضة. كما 
تعتقد تلك القراءة ان الوضع الدولي بعد انهيار االتحاد السوفييتي بات يسمح بهذا التوظيف، ألن إسرائيل 
فقدت جانبا مهما من قيمتها االستراتيجية عند الواليات المتحدة االمريكية. وهي الرؤية التي كان يطرحها 
فيصل الحسيني في الدورة 81 للمجلس الوطني وعلى اساسها تم القبول بقرار 242 حيث تم بعدها الدخول 
في الحوار مع االمريكان، مع كل ما رافق ذلك من خطوات سهلت عملية االستدراج الى طاولة المفاوضات. 
وتتبدى خطورة هذا التفكير في كونه يشتغل بمعزل عن اللحظة المناقضة لمحفزاته والتي تتسم سياسيا 
بانغالق األفق اإلقليمي والدولي أمام القضية الفلسطينية، خاصة بعد انهيار االتحاد السوفييتي وتشكل 

نظام األحادية القطبية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.
الواقع قوى او مرجعيات فلسطينية بديلة عن  ـ عامل القلق الوجودي: القائم على الخوف من ان يفرز  ـ  2
تلك القيادة التي استمرأت الفردية والتفرد والهيمنة على القرار الوطني. وهي مسألة تنامت كنتيجة لبروز 
المتنامي، وكذلك  الجماهيري  الفلسطيني في ظل حضورها  الشارع  استقطابها  والخشية من  حركة حماس 
بروز دور الداخل الفلسطيني، االمر الذي تم تغذيته بطريقة مقصودة حيث لوحظ تكثيف عقد اللقاءات مع 
بعض الوجوه السياسية في الداخل، خاصة المرحوم فيصل الحسيني في بيت الشرق الذي صار محجة للسفراء 
االوربيين. وقد فاقم هذا القلق تنامي عزلة القيادة الفلسطينية اإلقليمية والدولية بعد حرب الخليج األولى. 
االمر الذي لعب دور الحافز لالندفاع باتجاه المفاوضات في ظل الوهم السائد. وقد تعزز هذا الجانب في ظل 
نزعة هيمنة فردية مستفرده بالقرار الفلسطيني لم تسمح بأية مشاركة لتقييم الوضع واتخاذ القرار الذي 

يستجيب للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
واالبتزاز  لالستغالل  وخضوعا  تسرعا  بالضرورة  سينتج  العاملين  هذين  ضغط  تحت  المفاوضات  دخول  ان 
السياسي من قبل الجانب االسرائيلي، الذي لم يكن غائبا عن واقع محفزات الجانب الفلسطيني وعن حقائق 
الذي يمكن مالحظته من خالل حجم  االمر  الحد االقصى من االهداف.  ان يحقق  اراد  الدولية، لذلك  اللحظة 
بتحصيل  المكلف  السياسي.  للمفاوض  وسنًدا  ظهيرًا  شكلت  التي  التخصصات  كافة  ومن  الفنية  الطواقم 
الفلسطينية من خاللها.  الوطنية  الحركة  ان تتنفس  التي يمكن  المنافذ  الحد االقصى واغالق كافة  فوائد 
ومن خالل الوقائع يمكن تحديد الهدف االسرائيلي في تحويل االحتالل في الضفة وغزة من صيغة مباشرة، 
الى صيغة غير مباشرة متحررة من ضغط الكتلة الديمغرافية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، تؤدي 
مهامها عبر اداة فلسطينية وظيفية مكبلة بعديد االشتراطات السياسية واالمنية واالقتصادية. بما يسمح 
بتشريع احتالل أغلب مساحة فلسطين التاريخية، وااللتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية من خالل عدم 
ـ وتأجيل تناولها  ـ الدولة ـ ـ القدس ـ ـ الحدود ـ ـ الالجئين ـ الخوض في او تقديم صيغ محددة للقضايا الرئيسة ـ
في مفاوضات الحقة. وتوظيف كل ذلك في التحرك باتجاه التطبيع مع بقية الدول العربية. وخلق البيئة 
الناجم عن  التدريجي،  التآكل  الفلسطينية نحو  الوطنية  بالحركة  التي تدفع  للعوامل  المنتجة  الموضوعية 
وضعها وبشكل حاسم أمام خيار االستسالم السياسي في حال قبول كل فصائلها باالتفاق، بكل ما يتضمنه 
من تنازالت سياسية مبدأيه تمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني من ناحية، أو خيار االنقسام في حال 
رفضه من ناحية ثانية. بكل ما ينشأ على هامش هذه االهداف من مفاهيم أيديولوجية يتميع من خاللها 

الصراع وتتآكل صورة اسرائيل كعدو في الذاكرة. 

http://hadfnews.ps/post/43472/<062D><0631><0643><0629>-<062D><0645><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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طرف  كل  بأهداف  المرتبطتين  والرؤيتين  االرادتين  هاتين  لتقابل  كحصيلة  المنجز  االتفاق  جاء  ولقد 
وحصيلة القوى التي يحوزها بين يديه، وخصوصية ونوعية اللحظة الدولية المساعدة لهذا الطرف او ذاك. 
وفي ظل ميل في المسار التطبيقي لصالح الطرف االسرائيلي كناتج طبيعي الحتفاظه بتفسير االتفاق 
بالصيغة التي يريد، ارتباطا بموازين القوى التي يحوزها على االرض وغياب أي مرجعية دولية يمكن العودة 
اليها حال االختالف على هذه القضية او تلك. االمر الذي اتاح له هامشا واسعا من المماطلة وااللتواء ظهرت 
بوادرها ومالمحها بشكل جلي لحظة انتهاء المرحلة االنتقالية عام 1998. ونستطيع مالمسة ذلك من خالل 

النتائج التي خلفها االتفاق على مدى ربع قرن من الزمان. 

ثانيا ـ االنعكاسات السياسية واأليديولوجية

تكشف حصيلة النتائج الكلية التفاق أوسلو بعد خمسة وعشرين عاما من توقيعه عن حقيقتين مختلفتين 
بالنسبة للجانب الفلسطيني والجانب االسرائيلي. فقد جاءت النتائج المرسمة على ارض الواقع في الموقع 
المستوى  الذي حلم على  الفلسطيني،  الجانب  االتفاق من  ما توهمه وتخيله موقعي  لكل  النقيض تماًما، 
الحلم  المستوى االقتصادي بسنغافورة جديدة، فقد تبدد هذا  السياسي بدولة مستقلة ذات سيادة، وعلى 
على ارض الواقع الصلد. أما بالنسبة للجانب اإلسرائيلي فقد جاءت تلك النتائج في الموقع القريب جدا من 
الصورة التي خطط لها وارادها بعد 25 عاما من تكريس الوقائع على األرض. هذا وتتلخص النتائج المباشرة 
الرئيسة التي تراكمت على مدى ربع قرن من عمر اتفاق اوسلو في مستويين، يتعلق االول بتلك االنعكاسات 
التي طالت البنية الوطنية الفلسطينية على المستوى التنظيمي العام المتمثل في العالقة بين مؤسساته 
ومسألة التمثيل والوحدة الوطنية ... الخ، بينما يتعلق الثاني بتلك التي طالت الجوانب العملية والمضامين 
السياسية والمفاهيم والوعي بحقيقة العدو وبمسار بناء العالقات معه. وقد جاءت هذه االنعكاسات بتراكمها 
السلبي في الجانب الفلسطيني لتشكل تراكما ايجابيا في الموقع اآلخر أي العدو الصهيوني، ذلك ان كل 
خطوة الى الوراء في الناحية الفلسطينية هي خطوة الى االمام بالنسبة للكيان الصهيوني. وتتلخص تلك 

االنعكاسات في ثالثة حزم رئيسة نحددها فيما يلي: 

أوال: على مستوى األداة الوظيفية: 

المنبثقة في تسميتها وتشكيلها  الفلسطينية  السلطة  عاما  والعشرين  الخمسة  تبلورت على مدى  حيث 
البلورة  عملية  تمت  وقد  لالحتالل.  محلي  ووكيل  وظيفية  كأداة  بدورها  لتقوم  اوسلو.  اتفاق  عن  ودورها 

وتعزيز هذا الدور من خالل:
بوجود سلطة ذات سيادة، وذلك في سياق عملية  التي توهم  والوظائف  واالدارات  المؤسسات  ايجاد  ـ  ـ  1 
تحويل مبرمجة للنضال الفلسطيني لرأس مال رمزي متحالف مع منظمات العولمة المالية وصناديق الدول 
المانحة. األمر الذي أوجد طبقة منتفعة مالياً وسياسياً بتشابك مصالحها مع استمرار وبقاء هذه السلطة في 

سياق الدور الذي رُسم وُحدد لها. 
ـ اثقالها بجهاز وظيفي ضخم يساعد على السيطرة والتحكم، ويفرض عليها البقاء في حالة احتياج دائم  2ـ 
للدعم المالي الخارجي، السيما وإنها ترتبط في بنيتها االقتصادية الهامشية باقتصاد االحتالل، الذي يمثل 

مركًزا مهيمًنا يمتص عبر اليات كثيرة النسبة االكبر من اموال الدول المانحة التي تضخ للسلطة. 
ـ دفعها لالستمرار في العملية التفاوضية العبثية سواء بشكل متواصل او متقطع ولكن على قاعدة  ـ  3
المماطلة والتسويف بعد افقادها كل ادوات الضغط وتضييق هامش المناورة عليها، االمر الذي ترتب عليه 
تمييع الحقوق الوطنية الفلسطينية من ناحية. وتحسين صورة اسرائيل أمام العالم وتوسيع مساحة عالقاتها 
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الدولية، ومساعدتها في مواجهة حمالت المقاطعة الدولية من منطلق وجود مسيرة سلمية ومفاوضات مع 
السلطة الفلسطينية. 

الوطني  النضال  متطلبات  مع  متعارضة  أمنية  وبعقيدة  امريكي،  بإشراف  االمنية  اجهزتها  بناء  ـ  ـ  4
الفلسطيني، وكأداة قمع على المستوى الداخلي، وتقديم خدمات امنية لصالح الجانب االسرائيلي في سياق 
الصيغة المعروفة بالتنسيق االمني. الذي وفر بيئة مالئمة للتغول االستيطاني الذي بلغ أرقاًما قياسية إذا ما 

قورن بعدد المستوطنين والمستوطنات قبل توقيع اتفاق أوسلو. 

ثانيا: تفكيك البنية الوطنية

: لقد ترتب على بناء السلطة وتضخيم وظائفها، تعرض بنية ودور ومؤسسات منظمة التحرير بوصفها 
الى عملية تفكيك وتبديد ألدوارها  الفلسطيني في كافة أماكن تواجده  للشعب  الشرعي والوحيد  الممثل 
الرئيسة. ويمكن تلمس خطورة هذه المسألة إذا وضعنا في االعتبار ان السلطة الفلسطينية المنبثقة عن 
اتفاق أوسلو ال ينضوي في اطارها من الناحية الموضوعية سوى جزء من ابناء الشعب الفلسطيني وهم أبناء 
الضفة الغربية وقطاع غزة )حاملي الرقم الوطني(. االمر الذي أدى الى تهميش الشتات الفلسطيني من ناحية، 
الجماهير  عن  سياسيا  وعزلهم  ثانية،  ناحية  من   8491 عام  المحتلة  األراضي  في  الفلسطينية  والجماهير 
الفلسطينية في الضفة والقطاع من ناحية ثالثة. وتقسيم بنية الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل شامل 
ومركب. حيث باتت تعيش انقساما جغرافيا وديمغرافيا يشمل الحياة الفلسطينية بكافة مناحيها السياسية 
االقتصادية واالجتماعية والمهنية واأليديولوجية والتنظيمية. وعلى هامش ذلك تفشت العديد من الظواهر 
المخيمات  التي تنتشر في  الجهوية والعشائرية والعائلية  السلبية مثل نمو ظاهرة االنتماءات  االجتماعية 

والمدن والقرى. 

ثالثا: على مستوى الوعي: 

فتح اتفاق أوسلو والعالقات التي نمت بالتساوق معه بين السلطة واالحتالل الباب واسعا لثقافة التطبيع، 
كنتيجة منطقية للسلوك السياسي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها، بما ترتب على ذلك من عملية تمييع 
ونقل الوعي بالصراع مع العدو إلى مستوى الخالف مع اآلخر. فالجيل الفلسطيني ما دون 52 سنة قد ولد ورأى 
قيادته وهي تصافح االسرائيلي وتستقبله في مقراتها وسمع على لسانها تصريحات االشادة به وبإبداعه 
النار  وتطلق  بل  االحتالل  الى  فلسطينيين  مقاومين  تسلم  وهي  االمنية  اجهزته  العين  بأم  ورأى  الفني، 
عليهم، وغير ذلك من الممارسات التي تنخر في عمق الوعي وتزيف المشاعر تجاه العدو. كما فتح توقيع 
الصهيونية  العدو  مع  للتطبيع  العربية  األطراف  من  للعديد  المشروعية  ومنح  على مصراعيه  الباب  االتفاق 

بحجة إننا نفعل مثلما يفعل الفلسطينيون. »وهم ليسوا بملكيين أكثر من الملك«.
االخطر  وانما وهو  ذاك فقط،  او  الطرف  لصالح هذا  تميل  بنود سياسية  لم يكن مجرد صيغة  االتفاق  اّن 
كجهاز صناعة وترويج أليديولوجيا التطبيع وتمييع الصراع مع العدو وبشكل عميق سواء من خالل ما يمكن 
تسميته باالعتياد اليومي المدعوم بأجهزة وادوات تسمح بذلك، وفي هذا السياق برزت ظاهرة المنظمات 
تحرري  خطاب  ألي  وتفتقد  السياسية  لليبرالية  تروج  التي  أطروحاتها  تسرب  راحت  التي  الحكومية  غير 
ينسجم والظروف الموضوعية للشعب الفلسطيني، وباتت هذه المنظمات تستقطب العديد من كوادر الحركة 
الوطنية الفلسطينية النشطة والفاعلة. وترافق ذلك مع تغلغل المفاهيم والقيم الليبرالية الى عمق الخطاب 
الفلسطيني وباليات ترويج وصيغ بعيده جدا عن الحقيقة الموضوعية للشعب الفلسطيني الذي يمر بمرحلة 
تحرر وطني لها اسسها وقوانينها ومفاهيمها ايضا. وبدأت األفكار الليبرالية المشبعة بقيم الربح واألنانية 
قبل  من  وحماية  احتضان  ظل  في  الفلسطينية.  التعليمية  المناهج  إلى  التسلل  في  والفردية  والمنافسة 
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شرائح طبقية ذات مصالح ومنافع متضخمة ومتعاظمة ومرتهنة بإرادة االحتالل والدول المانحة الدافعة في 
هذا االتجاه. وفي هذا الجانب يستدعي االمر االنتباه الى الفرق بين اتفاق اوسلو واشباهه عربيا، واي اتفاق 
سياسي في التاريخ االنساني التي يدور الخالف والصراع حولها ارتباطا بالفوائد المتحققة من مجمل بنودها 
السياسية او بعضها او توافقها مع اللحظة التاريخية لتوقيعها، بينما نمط اتفاق اوسلو واشباهه يتجاوز 
هذه السمة الى الصراع حول المفاهيم التي يقوم الصراع على اساسها، السيما وان هذه المفاهيم ترتبط في 
جوهرها بنمط ونوعية العدو الذي تنهض مفاهيمه على اساس التطهير الحضاري الشامل وليس على بعض 
المكاسب السياسية المحددة، لذلك يتميز دفاع المدافعين عنه بالتبرير األيديولوجي اكثر من السياسي الى 

ان يتحول االتفاق والمتحمسين له والمروجين ألهميته الى جهاز انتاج وترويج أيديولوجي كامل. 

ثالثا: مواجهة االتفاق وتحديد موقع املواجهة

أوسلو  باتفاق  تواجده  أماكن  كافة  الفلسطيني في  الشعب  لمصير  ربط  عملية  ان هناك  واضحا  بات  لقد 
وإفرازاته، التي تتبدى أمامنا يوما بعد يوم في صورة تآكل للحركة الوطنية الفلسطينية وتراجع متسارع 
للمشروع الوطني. ذلك يعني ان كل محاوالت مواجهة االتفاق ومنذ لحظة توقيعه لم تنجح ولم تستطع 
والمدافع عن خياره بطريقة  اللحظة  به حتى  والمتمسك  الذي وقعه،  الفلسطيني  للطرف  الفاعل  التصدي 

تحمل قدرا كبيرا من االستفزاز ان لم نقل االهانة في كثير من االحيان.
ان فشل التصدي لالتفاق وبمعنى أكثر تحديدا اسقاطه، ناجم عن الموقع الذي اختارته القوى الرافضة له 
في عملية التصدي. لقد تم التصدي لالتفاق من قبل مختلف القوى من داخله أي من خالل االنخراط في 
بنية المؤسسة الناجمة عنه. هذا الموقع في المواجهة لن يقود في نهاية المطاف إال الى التكيف مع افرازاته 
مهما َحُسنت النوايا وبغض النظر سار هذا التكيف بسرعة او ببطئ. ان نمط اتفاق اوسلو الذي يتجاوز حدود 
السياسة الى األيديولوجيا ال يمكن مواجهته اال من خارجه وبرؤية وارادة شاملة. ومثل هذه المواجهة تستدعي 

مجموعة من المدركات االساسية نلخصها في اربعة:
ـ ان الصراع مع العدو الصهيوني في عمقه وجوهره صراع شامل يتجاوز الحدود الى الوجود، وهي مسألة  1 ـ
غير ناتجه عن هوامات سيكولوجية، بقدر ماهي منبثقه من طبيعة العدو وتعريفه ونوعية برامجه التي 
ـ الثقافي  تؤكد يوما بعد يوم ان استراتيجيته تقوم على التطهير الحضاري الشامل بأبعاده الثالثة )العرقيـ 
محطة  عن  عبارة  له  بالنسبة  به،  توصيفه  نستسهل  الذي  االبارتهايد  ان  ذلك  يعنيه  بما  المؤسساتي(،  ـ  ـ

استراحة على الطريق وليس محطة وصول. 
ـ ان القضية الفلسطينية في جوهرها قضية حركة تحرر وطني، وكل محاولة للقفز عن هذه الحقيقة  2 ـ
افرزها  التي  للمتاهة  كاستمرار  جديدة  متاهات  الى  الفلسطيني  الشعب  ستقود  الموضوعية،  بمحدداتها 
واوجدها اتفاق اوسلو. وهي مسألة تستدعي إعادة بناء المشروع الوطني برنامج وأدوات بما يكفل تجديد 
التمسك باألهداف الوطنية التاريخية، بدياًل لتنازالت أوسلو وتجديد النضال والمقاومة ضد االحتالل، على ذات 
القاعدة التي لعبها الميثاق الوطني بصيغته االصلية، في توحيد الشعب وبلورة هويته وتأكيد رؤيته لدوره 
في التاريخ. وبما يستدعيه ذلك من تركيز العملية التعليمية والتثقيفية والبنائية بعيدا عن تسلل األفكار 
الليبرالية المشبعة بقيم الربح واألنانية والمنافسة والفردية ومواجهة ثقافة التطبيع وتدعيم قيم وثقافة 

التحرر الوطني.
ـ ان الوحدة الوطنية - والوحدة الوطنية غير المصالحة- الضامنة لتجميع الشعب الفلسطيني في كافة  3 ـ
أماكن تواجده حول اهدافه الوطنية، من خالل ايجاد االليات واالدوات التنظيمية الديمقراطية والمهنية وغير 
التاريخية القادرة على الموائمة بين حجم التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني  ذلك، تشكل االداة 
ومستوى تحقيق ومالمسة اهدافه التاريخية. وفي هذا المستوى يستدعي االمر االشتغال على مستويين. 
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اوال على المستوى العام وذلك بالتوقف المسؤول امام منظمة التحرير الفلسطينية في صيغتها وصبغتها 
الوطني  للمشروع  ومنظمة  جامعة  كأداة  بدورها  القيام  على  قادرة  عادت  سؤال: هل  على  واالجابة  الراهنة، 
الفلسطيني.؟ هل يستدعي االمر بناء ثالث لمنظمة التحرير؟ هل يستدعي االمر بناء ادوات جديدة؟ وذلك 
بعيدا عن الهلع وتضخيم الخوف او االستسهال. المسألة االساسية هي ايجاد االداة المستندة في بنائها ألوسع 
مشاركة ديمقراطية شعبية مقاومة لالحتالل ومعبرة عن الهوية الوطنية على المستوى المجتمعي. وثانيا 
امام تجربتها وبنيتها وأن تتقدم نحو إعادة بناء ذاتها وتجديد  الفصائل  الخاص بتوقف  المستوى  على 

أطرها وقياداتها لتكون قادرة على النهوض باألعباء التي تفرضها اللحظة التاريخية بكل تحدياتها 
امرا مصيريا وضروريا،  العربي بات  الفلسطيني والقومي  الوطني  العامل  العالقة بين  اعادة تجسير  ان  ـ   4
وقد الحظنا ان اتفاق اوسلو في افرازاته السلبية لم يتوقف فقط عند حدود الساحة الفلسطينية بل تجاوزها 
الذات  المحورة حول  من  الفلسطيني  الخروج  االعادة من ضرورة  عملية  وبما تستدعيه  العربية.  الساحة  الى 
والتركيز على التالحم المصيري بين القضية الفلسطينية واألمة العربية من ناحية، وايمان عربي بان القضية 
العربية،  الوطني  العمل  ان تضعها فصائل  القومية كما تعودت  المهام  بندا في خانة  ليست  الفلسطينية 
لكنها وبحكم التطور الموضوعي للمشروع الصهيوني الذي يسير باتجاه تجاوز مرحلة المركزة على األرض 
الفلسطينية كوجود استيطاني مجسد، إلى المركزة في كل بلد عربي على حدة كوجود ثقافي واقتصادي 
وتحت  عربي  لكل فصيل  بالنسبة  الوطنية  المهام  بند  في  تدرج  ان  تستدعي  باتت قضية  واستخباراتي، 

عنوان« مقاومة العدو الصهيوني«.
خاتمة:

لقد شكل اتفاق اوسلو الخطوة السياسية االخطر في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني المعاصر، والتي جاءت 
كأحد افرازات الهيمنة والتفرد بالقرار داخل المؤسسة الفلسطينية، بما ترتب على ذلك من نتائج كارثية أبرزها 
تحول منظمة التحرير الفلسطينية موضوعيا الى سلطة تقوم بدور الوكيل المحلي لالحتالل، بكل ما يواكب هذه 
المسألة من قضايا تنخر في عمق الجسد الفلسطيني ، وانعكاسات سلبية تتبدى في االنقسام وتليين الوعي 
بالصراع مع العدو الصهيوني وفتح الباب واسعا امام ثقافة التطبيع، لذلك باتت مسألة اسقاط اتفاق اوسلو مسألة 
ضرورية يرتبط بها مصير المشروع الوطني الفلسطيني، ومن اجل تحقيق ذلك فمن الضروري تحديد موقع 
المواجهة مع االتفاق الذي ال يمكن مواجهته بشكل ناجع اال من خارجه وليس من داخله. ان اسقاط اتفاق اوسلو 
سيفتح الطريق امام المشروع الوطني ليستعيد القه وتوهجه خاصة في ظل تراجع الهيمنة االمريكية وبروز مالمح 

 بناء دولي متعدد االقطاب، وفي ظل االفاق الواسعة التي فتحتها مسيرات العودة بتضحياتها الجسام.  
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في الثالث عشر من أيلول عام )1993( أي قبل ربع قرن، وَقع محمود عباس، نيابة عن ياسر عرفات في باحة البيت 
األبيض اتفاقية »اوسلو« )مع الكيان الصهيوني(.

هذا االتفاق الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وكان نقطة البداية 
في تحول دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية من قائدة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني إلى سلطة في 

كنف االحتالل.
بال شك أن ظروف االتفاق الذي جاء بعد حرب الخليج الثانية وتدمير وحصار العراق وما رافقها من عملية جلب 
الواليات  بهيمنة  تمثل  سياسي  واقع  ظل  وفي   ،1991/10/30 في  مدريد  مؤتمر  إلى  العربي  الرسمي  للنظام 
العدو  لصالح  االتفاق  مسبقًا مضمون  حدد  بل  كبير،  بشكل  ذلك ساهم  العالم، كل  على  وحيد  المتحدة كقطب 

اإلسرائيلي.
أعتقد أن جذور »أوسلو« تذهب بعيداً إلى فترة البدايات، ففي الوقت الذي رفعت الثورة الفلسطينية شعار 
الجزائرية ونموذجها، وقدمت نفسها كحركة تحرر وطني تواجه  الثورة  تحرير فلسطين مستلهمة تجربة 
مشروع استعماري استيطاني، كان في الوقت نفسه يتبلور داخل الثورة تياراً ال يرى في الثورة أداة للتحرير 
الشامل من الكيان الصهيوني، بل وسيلًة من أجل دفع األمور نحو تسوية سياسية بين الشعب الفلسطيني 

والكيان الصهيوني.
هذا يعني أن تحوالً متدرجاً كان يتبلور، وبدأ يطل برأسه للتحول من دور حركة التحرر في مواجهة مشروع 
كولونيالي استيطاني، نحو التحول إلى حركة قومية في مواجهة »حركة قومية« أخرى، ضمن هذه الرؤية 
يمكن قراءة النقاط العشرة، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام )1974( باعتبارها كانت البداية 

لفرضية جديدة للصراع.
مع  التفاوض  األمريكية  المتحدة  الواليات  لقبول  ريغان  لشروط  الحرفية  باالستجابة  الرؤية  هذه  وتعززت 
ـ19( للمجلس الوطني الفلسطيني عام )1988(  منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما حدث في الدورة ال
حيث اعترفت المنظمة بقرار التقسيم وأكد البيان كذلك االعتراف بقرار )242( ورفضه لإلرهاب بكل أنواعه.

إن هذا التحول في النظرة للذات ولجوهر الصراع وتحويله من صراع بين حركة تحرر ضد استعمار استيطاني، 
إلى صراع بين حركة قومية و »حركة قومية« أخرى، وهو ما حاولت الحركة الصهيونية تسويقه وشكل األساس 
الفلسفي لقرار التقسيم وهو ما دفع الفلسطينين لرفض ذلك القرار لتمسكهم بوطنهم من ناحية ورفضهم 

لتلك المقولة من ناحية أخرى.
المتنفذة في منظمة  القيادة  إلى ذهن  الذي تسرب  الوهم  إلى  التحول  المسيرة وهذا  استندت كل هذه 
كل  تجارب  أثبتت  التي  الفرضية  هذه  استيطاني،  عنصري  كيان  مع  عادل  سالم  إقامة  بإمكانية  التحرير 
الشعوب التي ابتليت بهذا النوع من االستعمار أنها فرضية فاشلة وال تستند إلى دليل، كون هذه الكيانات 
العنصرية ال تتعامل مع الشعوب األصلية إال بخيارين، إما اإلبادة والتهجير أو فرض العبودية واإللغاء الرمزي 

أوسلو: من الثورة إلى وهم الدولة

د.سعيد ذياب
األمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني -
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لها، ولم يسجل في التاريخ حالة تسوية أو تقاسم لألرض بين المستوطنين وأصحاب األرض الشرعيين.
لقد نتج عن »أوسلو« سلطة وبدل أن تكون هذه السلطة خطوة على طريق بناء الدولة الفلسطينية سرعان ما 
تحول دورها إلى وكيل أمني لالحتالل تحت شعار مضلل )التنسيق األمني( وشكلت المفاوضات غطاًء للكيان 

الصهيوني لخلق وقائع جديدة على األرض من خالل تكثيف االستيطان.
كل هذا التحول قاد إلى تآكل المشروع الوطني، وبدا ذلك في التراخي بالموقف من حق العودة، وانعكاس 
التحرير لصالح  الشعب من خالل تهميش منظمة  للوطن، وانقسام  إلى قسمة  الدولتين  القبول بمبدأ حل 
فلسطينيي  أساسي  وبشكل  وطنية  مرجعية  بدون  الشعب  مكونات  ترك  الذي  األمر  الفلسطينية،  السلطة 
الشتات وفلسطينيي عام )48(، وقاد هذا العمل إلى انهيار الكيانية الفلسطينية وحتى الهوية الفلسطينية.

إن التخريب الذي أحدثته اتفاقية »أوسلو« طال كل شيء بما فيه المنظومة القيمية للمجتمع، حيث تراجعت 
قيم اإليثار والتضحية ونمت الوالءات ما دون الوطنية )العشائرية والحمائلية( وتعمق االنقسام الفلسطيني 

وغابت الوحدة الفلسطينية عن أي شيء.
باختصار كانت »اوسلو« نهجاً ومساراً تم من خاللها تشويه الوعي بشكل متواصل ومتدرج ولم يكن إدوارد 
التاريخ أن باعت نفسها  سعيد مبالغاً حينما علق على االتفاق بقوله أنه )لم يسبق ألي حركة تحرر في 

ألعدائها كما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية(.
الفلسطينيون كل  قبل  إذا  إال  ال سالم  أن  يوم  كل  يعلن  عدو  مع  المفاوضات  من  عاماً   )25( وبعد  اآلن، 
شروطنا، ويؤكد الكيان الصهيوني كل يوم أن رؤيته االستراتيجية في تعامله مع الشعب الفلسطيني تنبثق 
من رؤيته االستعمارية االستيطانية ومتطلباتها، بحيث بات الحديث عن دولتين من قبل السلطة ليس إال 
هروباً من المواجهة مع العدو الصهيوني، وأن وهم السالم ال يزال يعشعش في عقول تلك الفئة المتنفذة 

في السلطة والمنظمة.
الكيان  يكون  القانون  هذا  فَعبَّر  مؤخراً،  الصهيوني  الكنيست  أقره  الذي  القومية  قانون  هو  اآلخر،  األمر 
الصهيوني قد شرعن نظام األبارتهايد، وهو على كل حال ليس جديداً، على اعتبار أن سياسة الفصل العنصري 
كانت هي الناظمة للمشروع الصهيوني منذ التأسيس، وبدا أكثر وضوحاً في االقتصاد الصهيوني الذي بني 
بشكل منفصل عن المؤسسات الفلسطينية. هذا القانون، عدا عن تشريعه للفصل العنصري فإنه يهدد وجود 
الفلسطينيين ذاته، ويغلق الطريق على حق العودة. هذا الفشل للتسوية وفشل الرهان عليها وتشريع نظام 

االبارتهايد، يفرض علينا من أجل الخروج من هذا المستنقع:
1_ التوجه نحو بلورة مشروع وطني يرتكز على وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني ويلبي 

طموحاته.
الشعب  وحدة  ضرب  وبالتالي  الوطن  تقسيم  على  جوهره  في  ارتكز  الذي  التسويات  نهج  مغادرة   _2

الفلسطيني.
الفلسطيني ومدى تالؤمها  التاريخية للشعب  الخبرة  المالئمة على ضوء كل  النضالية  الوسائل  3_ تحديد 
وخدمتها للمشروع الوطني الجديد، ولنا في االنتفاضة ومسيرات العودة أمثلة على ذلك. 4_ مطالبة العالم 

في التعامل مع الكيان الصهيوني كنظام ابارتهايد ومقاطعته.
5_ تفعيل لجان مجابهة التطبيع خاصة وأن بعض األنظمة العربية لم تعد تخفي استعدادها للتعاون مع 

الكيان الصهيوني بل حتى الدخول معه في تحالفات سياسية وأمنية.
رغم صعوبة المرحلة فإني أعتقد أن القوى الطليعية، إذا ما تحلت بروح المبادرة والمثابرة والسعي المتالكها 
القدرة على إقناع الجماهير بأنها تعمل من أجل تحقيق أهدافها، فإنها حتماً ستشق طريقها نحو االنتصار.
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منطق  حيث  من  وكبيًرا  استراتيجًيا  خطًأ  السياسية  التسوية  مربع  الفلسطينية  القيادة  دخول  يكن  لم 
السياسة وضرورات التعامل مع متغيرات قاهرة تحتاج لمرونة سياسية وتعدد في أساليب المواجهة ، في 
المقابل فإن مقاومة االحتالل لم تكن خطًأ أو خروًجا عن منطق وسياق التحرر الوطني ، ولكن الخطأ كان في 
أتفاق أوسلو  اتفاق أوسلو والسلطة وليدة  التسوية ومع  للتعامل مع نهج  غياب استراتيجية وطنية توافقية 
،أيضا كان الخطأ في نهج المقاومة الفصائلية بدون استراتيجية وطنية وتبعية بعض فصائل المقاومة ألجندة 
ومشاريع خارجية محل خالفات عربية وإسالمية ، ثم في االنقسام الفلسطيني الذي كان مبرر حركة حماس من وراء 
انقالبها على الشرعية في يونيو 7002 رفضها لنهج منظمة التحرير في التفاوض مع االحتالل ووقف المقاومة 

المسلحة ، لينتهي األمر بحماس لتَلُمس خطى المنظمة . 
الوطني  التحرر  حركة  به  وقعت  الذي  الكبير  والشرك  المأزق  ونستشعر  إال  يمر  يوم  كل  ومع  وهكذا 
الفلسطيني، بدايًة بتوقيعها على اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية دون وجود استراتيجية وطنية 
شمولية للتعامل مع عملية التسوية ودون امتالك الخطط الوطنية البديلة في حالة فشلها ، ثم انحراف عملية 

التسوية والخلل في اداء السلطة ، أيضا الخلل في أداء معارضيها وخصوصا حركة حماس . 
لم يكن اتفاق أوسلو مجرد اتفاق كبقية االتفاقات التي تعقدها الدول مع بعضها البعض، أو االتفاقيات 
التي تعقدها حركات التحرر الوطني وهي في أوج انتصاراتها مع دولة االحتالل لترتيب كيفية جالء جيش 
االحتالل ، وفي نفس الوقت لم تكن اتفاقية استسالم فلسطيني لدولة إسرائيل ، كما لم تكن تعبر عن نوايا 
صادقة من الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ، بل كانت اتفاقية ملتبسة في أهدافها ونصوصها فرضتها 
الثانية  الخليج  بتطورات حرب  عالقة  لها  أمريكية  أهداف  لتحقيق  أمريكية  أهمها ضغوط  قاهرة  ظروف 

وتوجه واشنطن إلعادة قواعد التحكم في النظام الدولي الجديد بعد انهيار المعسكر االشتراكي .
بعد مرور ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو وبالرغم من االعتراف من الجميع على فشل حل الدولتين – دولة 
إسرائيل ودولة فلسطينية على كامل الضفة وغزة وعاصمتها القدس -  أو وصوله لطريق مسدود، إال ان ذلك 
لم يؤثر على السلطة الفلسطينية التي ما زالت قائمة وتقوم بوظيفتها المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو 
، وتفسير ذلك أن مرجعية السلطة هو اتفاق أوسلو الذي لم يتطرق لحل الدولتين فهذا جاء الحقا في خطة 
خارطة الطريق 2002 ، بل مرجعيتها اتفاقية أوسلو مما يعني أن اتفاق أوسلو ما زال حيا وله مفاعيله التي 
تتجسد بوجود السلطة من وزارات ومؤسسات وأجهزة امنية وجوازات سفر وتنسيق أمني وبروتوكول باريس 

االقتصادي الخ . 
لقد فشلت تسوية حل الدولتين ولكن لم يفشل اتفاق أوسلو، وهذا هو األمر الخطير ألن خطة خارطة الطريق 
جاءت بعد نهاية المرحلة االنتقالية واستعصاء المفاوضات وفي خضم االنتفاضة الثانية ومع طرح المبادرة 
العربية للسالم ، وكانت  تهدف لتجاوز مأزق اتفاق أوسلو ومحاولة إلرضاء الفلسطينيين حتى يعودوا لطاولة 
المفاوضات مقابل وعد مبهم بدولة في نهاية المطاف ، فشل حل الدولتين – مع اعتقادنا أن األمر ليس 
فشل بل إعادة صياغة جغرافيا الدولتين – يعني انتكاسة لعملية التسوية وفشل خطة خارطة الطريق ، وهذا 

يعني العودة مجددا التفاقية أوسلو والتزاماتها المجحفة على الفلسطينيين .

 اتفاق أوسلو : فشل ُمعلن وواقع قائم

د. إبراهيم أبراش

http://hadfnews.ps/post/43472/<062D><0631><0643><0629>-<062D><0645><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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اليوم وبعد ربع قرن على توقيع االتفاق تتباين المواقف وتغتنم رؤية الحكم من حيث مكمن الخطأ في 
اتفاق أوسلو وفي التقييم والحكم على االتفاق بعد التوقيع  : 

أوال : األخطاء التي صاحبت توقيع اتفاق أوسلو وعملية التحول إلى سلطة :

338 فقط  و   422 األمن  مجلس  قراري  أساس  على  وأوسلو  مدريد  التسوية في  عملية  بدخول  القبول   -1
وتجاهل بقية قرارات الشرعية الدولية كقرار التقسيم 181 وقرار حق العودة 194 وعديد القرارات التي 
تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه بمقاومة االحتالل الخ . وهذا يتعارض مع إعالن 
قيام الدولة في الجزائر 1988 الذي َقِبل الدخول بعملية التسوية على أساس كل قرارات الشرعية الدولية 
. وعلى هذا األساس فإن اتفاقية أوسلو ليست تطبيقا إلعالن االستقالل في الجزائر وال تتفق مع المشروع 
الوطني، بل هي مجرد مشروع تسوية تنكرت له إسرائيل وكانت سببا في فشله ، وبالتالي ال ُتلزم االتفاقية 

وتوابعها الشعب الفلسطيني وال ُتمثل مرجعية وطنية ملزمة له .
2- القبول بأن تكون المفاوضات تحت رعاية الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية فقط دون إشراف 
دولي أو محاولة تشريع االتفاقية بقرار دولي من مجلس األمن ،األمر الذي أسقط عن اتفاقية اوسلو صفة 

االتفاقية الدولية .
3- تأجيل قضايا الوضع النهائي وهي قضايا استراتيجية ، مما جعل المفاوضات تشكل غطاء لالستيطان 

والتهويد في الضفة والقدس .
4- التباس صيغة االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ، حيث اعترفت منظمة التحرير بحق 
ما قبل  بإسرائيل في حدود  االعتراف  ،وكان يفترض أن يكون  لحدود إسرائيل  بالوجود دون ذكر  إسرائيل 
حرب حزيران 7691 مقابل اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود 1967 ، وكان من األفضل أن يكون 
االعتراف المتبادل كأحد مخرجات المفاوضات وبعد قيام دولة فلسطين ، وكان نتيجة هذا الخطأ أن القيادة 

الفلسطينية اليوم في مأزق حيث استمرار اعترافها بإسرائيل يعني قبولها بقانون القومية اليهودي .
5- القبول بالمفاوضات واستمرارها دون اشتراط وقف االستيطان مما جعل عملية المفاوضات ووجود السلطة 

الفلسطينية يشكال غطاء لالستيطان أو قبول ضمني به .
6- استمرار نفس الفريق المفاوض تقريبا واقتصاره على حركة فتح .

7- تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني عنوان الوطنية الفلسطينية في دورة غزة 1996 .
8- عدم تعيين وتجسيد فكرة الدولة مباشرة بعد نهاية المرحلة االنتقالية مايو 1999، وحتى اآلن ما زالت 
القيادة مترددة حتى بعد أن تراجعت واشنطن عن حل الدولتين ومرجعية أوسلو وبعد أن انتهكت إسرائيل 

كل االتفاقات والتفاهمات السابقة. 
9- المراهنة شبه الكلية على الخارج سواء تعلق األمر بالشرعية الدولية أو األمم المتحدة للحصول على دولة 
فلسطينية مستقلة . هذه المراهنة استمرت من مراهنة على األمم المتحدة إلى مراهنة على محكمة الجنايات 
الدولية ، مع غياب استراتيجية واضحة في التعامل مع الشرعية الدولية ، وما جدوى قرارات دولية غير ملزمة 

وال يتم تنفيذها .
10- التباعد ما بين القيادة والشعب وخصوصا في مرحلة ما بعد أبو عمار وعدم ثقة األولى بالشعب وقدراته 
ولو من خالل أشكال من المقاومة السلمية . وهذا ما خلق فجوة ما بين القيادة والشعب لم تستطع الرواتب 

واإلغراءات المالية أن تجسرها .
11- تهميش منظمة التحرير  لصالح السلطة .

http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
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يخص  فيما  التسوية  عملية  مع  للتعامل  التحرير  منظمة  بيد  أداة  الوطنية  السلطة  تكون  أن  من  بدال 
فلسطينيي الداخل وتبقى المنظمة ممثلة لكل الشعب الفلسطيني ومرجعية جامعة يمكن الرجوع لها إذا 
ما فشلت عملية التسوية ،بدال من ذلك جرت عملية تهميش مقصودة لمنظمة التحرير وتم اختزال الشعب 
الفلسطيني بفلسطينيي الداخل وأصبحت منظمة التحرير مجرد ملحق بالسلطة الوطنية بدون سلطة اتخاذ 
قرار ،ومن السلطة تتلقى المنظمة الموازنة ورواتب العاملين فيها باإلضافة إلى وجود احزاب خارج المنظمة 

بل وتنافسها على تمثيل الشعب .
12- تجاهل فلسطينيي الشتات .

وهؤالء أحد جناحي الثورة الفلسطينية ومخزون بشري ونضالي كان من الممكن توظيفهم بشكل أفضل 
لمقارعة إسرائيل في المحافل الدولية وفي التأثير على الدول المضيفة .
13- الصراع على السلطة بدال من الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل .

مواجهة  في  التوحد  من  بدال  السلطة  على  األحزاب  بين  للصراع  أدى  فهذا  سلطة  أسس  أوسلو  أتفاق  ألن 
االحتالل ، وهذا ما أدى للمواجهات بين السلطة الوطنية وحركة حماس ثم سيطرة حركة حماس على قطاع 

غزة وتشكيلها سلطة وحكومة خاصتان بها.
14- كسر حالة العداء أو تمييعها بين الشعب ومغتصبي أرضه .

وهذا أمر خطير ألن استمرار حالة العداء للخصم وتعبئة الشعب ضده يعتبر أحد أدوات المواجهة وحصانة للشعب 
من االختراق الفكري والثقافي ومنع التطبيع مع االحتالل . وهكذا نالحظ أنه في الوقت الذي التزمت به السلطة 
بعملية التسوية بما في ذلك التنسيق األمني ووقف التحريض ،استمرت إسرائيل على نهجها المعادي للسالم 
ولالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرت من خالل ساستها ومستوطنيها تمارس اإلرهاب وتحرض على 

الشعب الفلسطيني وقياداته وتتهمهم باإلرهاب . 
15- تزاوج السلطة والثروة سواء في غزة أو الضفة .

بسبب التحوالت التي طرأت على النخبة السياسية وبسبب تعثر عملية التسوية وتراجع خيار المقاومة ،فقد 
سادت قناعات عند كثيرين من النخب السياسية بأن السلطة هي نهاية المطاف ،لذا تعاملوا مع السلطة ليس 
كأداة نضالية بل كمصدر للرزق ومراكمة الثروة ،وتشكلت نخب سياسية اقتصادية في الضفة وغزة راكمت الثروات 

وأصبحت مستعدة للقتال من أجل السلطة حفاظا على مصالحها الشخصية .  
َل من الخارج ،وتحت إشراف  16- تحويل الفدائيين والثوار إلى موظفين وَكَتبة يتقاضون رواتب من سلطة تموَّ
ورقابة االحتالل !.. بدأ األمر مع مناضلي حركة فتح وفصائل منظمة التحرير ثم انتقل لمجاهدي حركة حماس .

17- قطع طريق العودة على نهج المقاومة .
وحركة  الغربية  الضفة  في  لحزب سلطة  تحولت  فتح  وألن حركة  الوطني  التحرر  حالة  محل  حلت  السلطة  ألن 
حماس تحولت لسلطة في قطاع غزة ،فإن المقاومة حتى السلمية منها باتت تتعارض وتهدد مصالح السلطتين 
أصبحت  ،وبالتالي  السلطتين  إلنهاء  يؤدي  قد  مما  االحتالل  جيش  تدخل  تستدعي  المقاومة  ،ألن  الحاكمتين 

السلطة والحفاظ عليها عائقا أمام مهمة المقاومة والتحرير.

ثانيا : تباين املواقف من اتفاق أوسلو بعد ربع قرن من توقيعه 

1- موقف الرفض المطلق التفاق اوسلو ومخرجاته 
دمار  من  ويجري  جرى  ما  كل  عن  المسؤولية  وُيَحملونه  وقعوه  ومن  االتفاق  ُيخوُنون  الموقف  هذا  وأصحاب 
للمشروع الوطني وأنه قدم تنازالت كبيرة إلسرائيل دون أن يستفيد منه الفلسطينيون ، وأنه شجع كثيرا من 
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الدول العربية على أن ُتَطِبع عالقاتها مع إسرائيل . وهذا الفريق يضم فصائل من خارج منظمة التحرير كحركتي 
حماس والجهاد وفصائل من منظمة التحرير كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وشخصيات مستقلة ومن 

داخل حركة فتح نفسها .
2- موقف الدفاع عن االتفاق

مع ان هؤالء يتآكلون مع مرور الوقت إال أن هناك من يدافع عنه ويعتبره اتفاق فرضته الضرورة، ويمكن البناء 
قاعدة  فلسطينية تشكل  تحتية  وبنية  وبناء مؤسسات  فلسطينية  بوجود سلطة  يتعلق  فيما  عليه وخصوصا 
، وهذا  الشتات  اآلالف من فلسطيني  االتفاق سمح بعودة  مئات  أن  إلى  باإلضافة  القادمة  الفلسطينية  للدولة 

الفريق يضم قيادة منظمة التحرير وقيادة حركة فتح وبعض الفصائل الفلسطينية الصغيرة .
3- مواقف وسطية تبحث عن حلول وسط 

وهؤالء يرون أن المشكلة لم تكن في االتفاق بحد ذاته بل بكيفية إدارة ملف التسوية وباألخطاء التي صاحبته 
ويطالبون بخروج متدرج من االتفاق وملحقاته ، وهؤالء يتزايدون كل يوم حتى داخل منظمة التحرير وحركة 
فتح وقد برزت هذه المواقف من خالل قرارات متعددة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير تطالب بإعادة النظر 
بل  بإسرائيل  واالعتراف  االقتصادي  باريس  وبروتوكول  األمني  كالتنسيق  وملحقاته  االتفاق  مشتمالت  ببعض 

وترتفع مطالبات بحل السلطة .   

الخاتمة 

كانت نتيجة مأزق تسوية اتفاق أوسلو الذي تأكد بعد فشل قمة كامب ديفيد بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس 
وزراء إسرائيل أيهود باراك والرئيس األمريكي كلينتون والتي بدأت يوم 11 يوليو 0002 أن قررت واشنطن وتل 
أبيب تصفية الرئيس أبو عمار واالنقالب على اتفاق أوسلو وما ترتب من التزامات على إسرائيل ، وقد أدرك أبو 
عمار األمر فبادر بالتمرد على ما يحاك من مؤامرة وذلك من خالل سكوته على ممارسة بعض الفصائل للعمل 
العسكري ضد إسرائيل وخصوصا حركة حماس التي اعترف بعض قادتها الحقا أن أبو عمار أعطاهم الضوء األخضر 

للعمل العسكري ، كما كان له دور في اندالع االنتفاضة الثانية يوم 82 سبتمبر 0002 .
ردا على موقف أبو عمار قررت واشنطن وتل أبيب تصفية أبو عمار سياسيا من خالل محاصرته في المقاطعة 
في رام اهلل ومنعه من التحرك والتحريض عليه داخليا بتهمة الفساد وسوء اإلدارة وكان ذلك بمساعدة من البعض 
من داخل السلطة بل من داخل حركة فتح ، وردا على ذلك قرر أبو عمار العودة للعمل العسكري عندما رتب لشحنة 
أسلحة كبيرة من إيران حملتها السفينة »كارين أي«، وقد سيطرت  إسرائيل على السفينة يوم الرابع من يناير 
2002 وساقتها لموانئها وأعلنت الحقا عن حمولتها والشخص المشرف مباشرة عن العملية وهو فؤاد الشوبكي 
مسؤول المالية في فتح والمقرب من الرئيس أبو عمار والذي ما زال في السجن حتى اليوم وقد بلغ عمره اآلن 

87 سنة .
استغلت إسرائيل عملية التفجير التي قام بها مقاتل من حركة حماس في فندق بارك بناتانيا يوم 72 مارس 
2002 فقامت باجتياح الضفة الغربية وعادت كل الضفة لتخضع للحكم العسكري مباشرة ، ولكن األخطر من 
ذلك أن إسرائيل وبدعم من واشنطن قررت تصفية الرئيس أبو عمار جسديا وفصل غزة عن الضفة لتدمير حلم 
أبو عمار والشعب الفلسطيني بقياد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، وأنجزت إسرائيل الهدف 
األول يوم 4 نوفمبر 2004 عندما توفي أبو عمار متأثرا بالتسمم عن طريق مادة البلوتونيوم المشع ، وأنجزت 
الهدف الثاني عندما سحب شارون جيشه من داخل قطاع غزة في خريف 2005 مما أوجد فراغا ساعد حركة 
حماس على السيطرة العسكرية على القطاع يوم 14 يونيو 2007 ، وهي السيطرة التي أسست لالنقسام وما 
زالت مستمرة وقد تؤدي لقيام دولة غزة بتزامن مع تصفية السلطة الفلسطينية في الضفة وتأسيس أوسلو 

جديد سيكون أسوء من أوسلو األول  .

http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
http://hadfnews.ps/post/44689/<0625><064A><0631><0627><0646>
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عند الحديث عن »فخ أوسلو«، الذي ال يستطيع الفلسطينيون الخروج منه رغم مرور ربع قرن، فإن الموضوع 
ال يقتصر على الوقوع في المطب الذي نصب بإحكام لإليقاع بحركة التحرر الوطني الفلسطينية وإجهاض 
أهدافها المتمثلة بالتحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة فقط، فالمرحلة االنتقالية لم تفض بعد ربع قرن إلى 
هذه األهداف، ليس بسبب “االنقالب السياسي« الذي وقع في إسرائيل، كما يعتقد البعض، بل ألن هذه المرحلة 

والتي تمثل جوهر االتفاق صممت أصال إلجهاض هذه األهداف وليس لتحقيقها.
فتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق »أ« و«ب« و«جـ« وعدم وقف االستيطان وبناء شبكة الشوارع االلتفافية، 
شكلت مجتمعة وصفة أكيدة لتقطيع أوصال الجغرافية السياسية الفلسطينية ومنع إقامة دولة ذات سيادة، كما 
أن تواصل االستيطان وتعزيزه حول قطعة »الجبنة السويسرية« التي تحدث عنها رابين، والتي كان يفترض رتق 
مخارمها بإزالة المستوطنات والبؤر االستيطانية أو ما تيسر منها، حولها إلى شرائح ممزقة ومهددة بالمزيد من 

القضم والضم.
وإذا كان ما أوقع الفلسطينيين في فخ أوسلو هو »الطعم الدسم«، الذي عرضته إسرائيل، والمتمثل باالعتراف 
الذي  الكمين  الفلسطيني والتفاوض معها، فإن  الفلسطينية ممثال شرعيا وحيدا للشعب  التحرير  بمنظمة 
وقعت فيه األخيرة وتفشل في اإلفالت منه منذ ربع قرن، حولها من حركة تحرير وطني إلى وكيل أمني 

إلسرائيل، وبذلك خسرت نفسها دون أن تحقق شيئا من أهدافها الوطنية.
في حينه قيل عن الدكتور حيدر عبد الشافي، رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات واشنطن، إنه رفض في 
األيام األخيرة من المفاوضات أن يتزحزح قيد أنملة في المفاوضات قبل حسم مسألة وقف االستيطان، فكان 
كلما حاول الوفد اإلسرائيلي تجاوز الموضوع أعادهم إلى عقدة منشاره، وذلك لقناعته وقناعة الفلسطينيين 

عموما، بأن أي تقدم مهما كان كبيرا لن يؤتي فائدة ترجى دون وقف االستيطان.
وبنظرة إلى الوراء يمكن االستنتاج أن نقل المفاوضات من واشنطن إلى أوسلو كان هدفها تجاوز »عقدة 
منشار« عبد الشافي وتيسير االستيطان. فقد وفر أوسلو إضافة إلى الشرعية الوسائل الضرورية لالستيطان، 
الضفة وقللت من  المستوطنات عن قرى ومدن  لت  َفصَّ التي  االلتفافية  والشوارع  األمني  الهدوء واالستقرار 
البنية  بذلك  وأرست  إسرائيل  مركز  من  وتقريبها  بربطها  قامت  كما  الفلسطينيين،  السكان  مع  االحتكاك 

التحتية لدولة المستوطنين”
وإذا كان االستيطان هو إكسيد حياة االحتالل وديمومته، فإن أوسلو هو الذي أطال عمر االحتالل بتوفير 
آليات تبدو للوهلة األولى »أصيلة« و«شرعية« و«غير عنيفة«، حيث تم استبدال الكتيبة العسكرية التي تقمع 
أيضا  والمضبوط  المجاور  الفلسطيني  التجمع  يتجاوز  التفافي  بشارع  المستوطنة،  لتحمي  الفلسطينيين 

بقوات أمن »وطني« فلسطيني وظيفتها حماية أمن المستوطنين.
وقد نجحت القواعد والثقافة التي خلقها أوسلو بتحويل العمليات المسلحة الفلسطينية إلى إرهاب وتجريد 
المقاومين من السالح وتحويلهم إلى صفوف الشرطة، وحتى الحجر الذي كان الجندي اإلسرائيلي في مرماه، 
وكانت الدولة الفلسطينية على مرمى منه، فقد مفعوله بعد أن صار ال يصل إلى هدفه الفعلي إال بشق 

األنفس، وبعد أن فصلت قوات األمن »الفلسطينية« بينه وبين جنود االحتالل.
في ظل هذا الوضع انتعشت دولة المستوطنين، التي انتشرت على كامل مساحة الضفة الغربية بعد أن 

يوبيل أوسلو: املأزق واملخرج

سليمان أبو إرشيد
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الفلسطينية  السلطة  »وزراء«  حتى  يحتاج  »أ«،  مناطق  سميت  »كانتونات«  في  الفلسطينيين  أوسلو  حشر 
ورئيسها إلى إذن الجندي اإلسرائيلي للتنقل فيما بينها، وبينها وبين قطاع غزة الذي جرى عزله ومحاصرته 
بالكامل في إطار مخطط تمزيق الجغرافية السياسية الفلسطينية وقطع الطريق على أي محاولة إلقامة دولة 

مستقلة.
هذا الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون على مدى ربع قرن، أصبح محنة حقيقية ومأزقا تاريخيا كبيرا، إن صح 
التعبير، ال يسهل الخروج منه، في حين أن جميع التخريجات والحلول التي تتحدث عن »إلغاء أوسلو« و«موت 
أوسلو« و«تسليم مفاتيح السلطة« لن تكون قادرة على العودة بالوضع إلى الوراء، ألن المياه التي جرت في 
نهر االتفاق خالل ربع القرن األخير، لم يقتصر تأثيرها على المورفولوجيا السياسية الفلسطينية، بل المست 

الطبقات المؤسسة لحركته الوطنية وتشكيالتها المختلفة.
وإذا كان التاريخ الحديث قد شهد تحول العديد من حركات التحرر في العالم إلى سلطة ودولة، بعد إنجاز 
تحرير األرض وتوطيد االستقالل، فإنه قلما شهد عودة السلطة إلى حركة تحرر وطني، ليس فقط ألن االنتقال 
من الخنادق إلى الفنادق أكثر سهولة وإغراء من حدوث العكس، بل ألن االنتقال من الثورة إلى الدولة هو 
صيرورة طبيعية تحكمها العالقة بين الوسيلة والهدف، وبكلمات أخرى يمكن القول، قد يتحول الثائر إلى 
البيروقراطي إلى ثائر و«المتكرش« إلى  بيروقراطي والفدائي إلى »متكرش« ولكن من الصعب أن يتحول 

فدائي.
بهذا المفهوم، فإن ما نسميه إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية كقضية شعب يقع تحت االحتالل ولمنظمة 
التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني أصبح يتطلب »ثورة في الثورة«، أو »حركة تصحيح وتطهير« تطيح 
بالطغمة البيروقراطية التي خلقتها وضعية أوسلو وتحسم التناقض، الذي يحاول الجميع طمره، بين من 
يقبعون في سجون االحتالل وزنازينه ومن يتولون التنسيق األمني معه، وذلك بعد استفحال هذا التناقض.

كل الحقيقة للجماهير 

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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ربما نظرية كل درجة عسكرية تليها درجة سياسية تنهي من خاللها ما تبقى للمهزوم من جمع تحتي، 
أي إمكانيات إلعادة بناء وهيكلة مجتمعية على اأُلسس التي يريدها قديمة، ولكنها مع ذلك تشكل قاعدة 

سياسية ال يمكن العمل خارج اطارها.
كانت لحظة اتفاق أوسلو  متوافقة مع بركان سياسي انفجر على كل المستويات، فعلى المستوى العالمي، فقد 
تفكك االتحاد السوفييتي للتو، وبرزت الواليات المتحدة  كقطب وحيد، وكشرطي  عالمي يصول ويجول في كل 
االتجاهات دون رقيب أو حسيب، وعلى المستوى االقليمي كان هناك غزو للعراق حشدت المنطقة ضده بدعم من 
أمريكا وتزلفا إلرضائها عبر السير على خطاها وااللتزام بالسياسات التي كانت سرا في السابق وكان الغزو فرصة 
لإلعالن عنها، وعلى الصعيد الوطني كانت االنتفاضة الشعبية الكبرى التي فاجأت العالم بزخمها وقدرة الشعب 

الفلسطيني على الصمود والتحدي أمام آلة البطش الصهيوني وتحطيمها بإرادة  وعزم ال يقهر إال من الداخل.
الذي  الصهيوني  والعسكري  واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  الوضع  هشاشة  عن  التقارير  كشفت  وقد 
كان بأمس الحاجة لهدوء يعيد الثقة لكافة هذه الكيانات التي تتعرض ألزمات حقيقية ودخولها في حالة 
ال متناهية من الضغط الذي تواصل خالل 7سنوات من االنتفاضة التي اشترك فيها كافة قطاعات الشعب 

الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
االحتالل إضافة  أوساط جيش  عالية في  انتحار  الفترات شهدت نسبة  تلك  أن  إلى  اإلشارة   وهنا البد من 
اآلخر  الطرف  على  وكان  والعالمية،  االقليمية  السياسية  واالدانة  االنتفاضة  التي سببتها  االقتصادية  للحالة 
اللحمة والتماسك  االنتفاضة بزيادة  انعكست عليه سبع سنوات من  الفلسطيني حيث  الشعب  المعادلة  من 
االجتماعي الداخلي والتطور في الوعي السياسي للقضية الفلسطينية، التي تحولت إلى وعي جماعي لدى 
األغلبية العظمى من أبناء شعبنا،  بحيث تحولت ثقافة الهزيمة والفردية إلى ثقافة مقاومة فعلية تتم 
ما  والمعلمين  األطفال  تعلم  وطنية  مدارس  وافتتاح  االجتماعي  التكافل  خالل  من  االرض  على  ممارستها 
يتوجب عليهم القيام به تجاه الوطن والمواطن، وانتشار مظاهر العمل التطوعي التي طالت ربوع الوطن، 
وظهر االقتصاد المنزلي الذي لو قدرت له الحياة كان ليشكل فكرة استقاللية وقاعدة لالستقالل السياسي 

والثقافي لوطننا فلسطين.
اقتلعها من  وانتج من  األرض،  الظواهر قبل تطورها وترسيخها على  ليقطع سياق هذه  أوسلو   ثم جاء 
مرتهنين  مرتزقة  إلى  الفلسطيني  الشعب  تحويل  على  العمل  عبر  مسمى،  غير  أجل  إلى  وأجلها  جذورها 
مع  وتعاطيها  الفلسطينية  القيادة  سلوك  حسن  على  استنادا  األمريكي،  الكونجرس  بها  متحكم  لميزانية 
خططه وخطط الكيان لنهب الشعب الفلسطيني وقدراته السياسية من خالل إلحاقه اقتصاديا الذي ُوِضَعت 
أسسه في اتفاقية باريس التي تمنع على الشعب الفلسطيني إنشاء أي مشروع اقتصادي مهما صغر شأنه، 
وبالتالي منع أي إمكانية إلستقالل اقتصادنا وتحرره من التمويل وإعادة تشكيله ليكون ضمن خطة تقسيم 
الفلسطيني مدمرة  الواقع  على  المشروع  انعكاسات هذا  فكانت  الكبير،  األوسط  الشرق  وزمانية في  مكانية 
والتي تقدمت فصائل  واالجتماعية،  الثورية  والقيم  السلوك  على  واضح  بشكل فعلي حيث ظهرت بشكل 
مشاريع  في  الملموسة  الواقعية  الممارسات  عبر  االنتفاضة  فترة  خالل  وتنظيمها  تدعيمها  في  المقاومة 

التخلص من أوسلو وأعراضه:
 الوحدة هي سالحنا الفتاك

اللجنة الثقافية لمنظمة الجبهة الشعبية/ فرع السجون
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التنمية والتعليم وإنشاء مؤسسات مجتمعية ترعى شئون المجتمع، وتشرف على حل قضاياه وتناقضاته، 
ومتعاطيها  المخدرات  وتجار  األراضي  وسماسرة  العمالء  تالحق  ثناياها  وبين  والمفسدين   الفساد  وتالحق 
ومروجي الدعارة وممارسيها، والعديد من المظاهر المنافية لقيم وأخالق الشعب الفلسطيني وعاداته، والتي 
اجتماعية  في هموم  وإغراقه  الشعب  وإلهاء  اتجاهها  عن  الثورية  البوصلة  حرف  في  االحتالل  مع  تفاعلت 
تعمق ما يريده الصهاينة وتزيد من إحباطه عن السير بخطى واثقة نحو أهدافه السياسية، وهذا ما جاء 
به أوسلو في جعبته ليكن بديال للتضحيات الجسام الذي بذلها شعبنا، فقد جاء بمجموعة ال يستهان بها 
من المرتزقة وحيتان التمويل المشبوه الذين جعلوا من حاجات الشعب ممرات للسلع االستهالكية لتضخيم 
الوطنية  التنمية  تقمع  عالمية  لشركات  وكاالت  وأصحاب  العالمي،  االستعمار  مراكز  في  المنتشرة  األرصدة 
وتتاجر بالدم، وعقدت السلطة اتفاقات امنية فرضت من خاللها على نفسها تقديم المعلومات عن أي حراك 
سياسي ضد االحتالل، وأنشأت لذلك أجهزة ومقرات وسيارات رباعية الدفع متفاخرة في حالة إحباط ويأس 
وربما انحراف عن الخط الثوري برمته، وقامت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضربت من خاللها أي بوادر إلنشاء 
اقتصاد مستقل يمكن له أن يغطي حاجات الشعب الفلسطيني األساسية أو يجعل منه صاحب سلطة على 
أي من ثرواته الطبيعية، وفتحت الباب واسعا أمام االستثمار في القطاع الترفيهي واالستهالكي بديال عن 

القطاع التنموي المنتج.
المؤسسات  مع  بالشراكة  األوسلوي  المشروع  التي تقاسمها أصحاب  المتالحقة  والخطط  للمشاريع  باإلضافة 
إلى  ودفعه  الفلسطيني  الشعب  وتفكيك  احباط  تعميق  في  خطورة  دورها  يقل  ال  التي  الحكومية  غير 
دوائر المديونية ومالحقة لقمة العيش والرفاه المغلف باألنانية الفردية والبحث عن الخالص الذاتي، كل ذلك 
بسبب إدراك عدونا لما يشكله التالحم الشعبي والوحدة الشعبية من خطر دائم على مشاريعه الرأسمالية في 

المنطقة وفي قلبها اسرائيل حامية المشروع.
رغم كل هذا فإن الشعب الفلسطيني عبر تاريخه الطويل من الحروب واالحتالالت التي مرت عليه وعلى أرضية 
المؤامرات التي لم تنقطع عن استهدافه، أثبت دون شك أنه األقوى ألنه األكثر إيمانا بعدالة قضيته ورسوخ 
حقه وصالبة جذوره العابرة للتاريخ وقاطعة دابر المؤامرات، فأوسلو وغيره إلى زوال، وقد دفنت هذه األرض 
في طياتها أعداء أقوى وأشد إيالما، ولكن  من هذا المأزق على شعبنا أن يبدأ بنبذ  الخالفات التي أوهمنا 
األساس  التي كانت  الوطنية  الوحدة  والنفوذ وهو  القوة  االستعمار وأبعدنا من خاللها عن محور  بوجودها 
اإلمبراطوريات،  له أن يطيح بأعظم  الذي يمكن  الفتاك   السالح  المصير وهي ستكون  المتين دائما لوحدة 

فنحن دائًما همنا واحد ومصيرنا واحد ويجب علينا أن يكون طريقنا واحدا نحو تحرير فلسطين.
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الخزان »، ألن  للكتابة »وقرع  ُيّشكل سببًا ومحفزًا آخرًا   ، اتفاقيات» أوسلو«  25 عامًا على توقيع  مرور 
الواجب الوطني والقومي واألخالق الثورية تفرض على كل فلسطيني أواًل وعربي ثانيًا أن يكتب كل يوم 
ويعري ويفضح، ويناضل من أجل وأد واسقاط هذه االتفاقيات التي ُولدت من رحم االتفاقيات األم، أي اتفاقيات 
)السادات(  عربي  لمسؤول  قدم  زلة  أو  التاريخ  في  عابرة  كلحظة  تأِت  لم  التي  االتفاقيات  تلك  ديفيد«،  »كامب 
عمل كرئيس ألكبر وأهم دولة عربية، جمهورية مصر العربية، حيث دشن طريق التخلي عن المصالح واألهداف 
القومية والوطنية وخيانة طموحات وحقوق وأهداف أمة بأكملها بإعالنه االستسالم الكامل للعدو وبدون شروط 

واالعتراف بحق« اسرائيل« بالوجود على حساب حقوق شعب فلسطين الوطنية والقومية والتاريخية .
فتح  وقيادة  األردن  و  مصر  حكام  من  كل  مع  الصهيوأمريكي  التحالف  أبرمها  التي  االتفاقيات  كافة  جاءت 
التي كانت وما زالت تسيطر على منظمة التحرير، في سياق الضرورة السياسية والحاجة االقتصادية للبرجوازيات 
الطفيلية والريعية العربية والفلسطينية التابعة للمراكز الرأسمالية واإلمبريالية العالمية، ولحاجة اإلمبريالية أن 
ن »مصالحها الحيوية وأمنها القومي » في عالم ما  تعيد ترتيب أولوياتها في مناطق »نفوذها« بما يعزز ويؤمَّ

بعد االتحاد السوفيتي وإغالق أحد أهم فصول ما ُسمي بالحرب الباردة.
قبل أن يسمح التحالف الصهيوأمريكي للراحل ياسر عرفات وطاقمه القيادي، بالمشاركة في جلسات التلقين 
السياسي التسووي )التي تسمى مفاوضات( ُطلب منه تقديم شهادات »حسن سلوك وإثبات النوايا الحسنة« فبدأها 
باالستجابة لإلمالءات الصهيونية أي إدانته » لإلرهاب« واستعداده لالعتراف » بإسرائيل« وإيجاد حل متوافق عليه 
لقضية الُمهجرين الفلسطينيين، هذه الشروط الصهيونية شّكلت البوصلة لكل مجري التفاوض وبدعم وتأييد من 
واشنطن  بشكٍل كامٍل، لهذا ال يمكن ألحد من القيادات الفلسطينية اليمينية التي شاركت في التوصل للصيغة 
العنف«  التخلي« عن أعمال  العدو في مطالبه حيث طلب أيضاً  التي وقع عليها، أن يّدعي أنه ُخدع، واستدرج 
التي تساوي طلبه من األطراف العربية بإنهاء حالة الحرب، وأن يهجر استراتيجية التحرير، معتبراً أن« المناطق 
واألراضي« التي سيتم الحوار والتفاوض بشأنها هي أراضي متنازع عليها وجزء من األرض » التوراتية« التي وعد 

بها » اهلل » شعبه المختار .
إذا، كانت األمور واضحة واستراتيجية » المفاوضات« التي قبلت بها األطراف المشاركة لم تدع أي مجال لالدعاء أنه مورست 
ضغوطات إلجبار الطرف الفلسطيني بقبول هذا البند أو ذاك، حيث كان الفريق الفلسطيني »حر« بأن ينسحب ويرفض مجمل 
عملية التفاوض لو لم يكن فعاًل مقتنع »بمسودة » مشروع االتفاقيات المقترح، وهذا ما يؤكده السيد أحمد قريع الذي كان يرأس 
الفريق الفلسطيني المفاوض حيث قال في مقابله نشرتها وكالة سما بتاريخ 51 / 90 » أن القيادة الفلسطينية قررت أنه ال 
ضير من التوقيع على االتفاق كما هو وتم تأجيل قضايا الالجئين، القدس ، الحدود واالستيطان والعالقات بقرار من الجانبين 

إلى مفاوضات الحل النهائي » .
التنسيق   « أي  االتفاقيات  في  بند  أهم  تفاصيل  بكل  ملم  الفلسطيني  الجانب  كان  فيه  الشك  ومما  اإلطار  هذا  ففي 
األمني«ومداياته التي يمكن أن يصل إليها فيما ُيسمى » مكافحة اإلرهاب«، وبكل ماهو مطلوب منه عمله في هذا المجال. هذا 
البند المفصلي تم وضعه وتثبيته كما يريد العدو بما يخدم أهدافه وسياسته القمعية الفاشية بشكٍل كامٍل، هذه الحقيقة 
أشار إليها الصهيوني »اليساري« يوسي بيلين صديق الراحل ياسر عرفات، وأحد الذين تفننوا في اصطياد القيادات اليمينيةا 
لفلسطينية وزجها في الخرج السياسي الصهيوني، الذي قال » أن التنسيق األمني من أهم العوامل التي تجعل اسرائيل معنيه 

بالحفاظ على بقاء السلطةالفلسطينية« هل من وضوح أكثر من هذا! .
هكذا يتضح لنا جميعا أن خيار »أوسلوا » هو أوالً وأخيراً خيار صهيوامبريالي تم فرضه سياسياً ويتم تطبيقه عملياً كما هم 
يفهموه وكما يريدونه لخدمة مصالحهم بشكٍل كامٍل، وكما وافق عليه » المفاوض » الفلسطيني ولم يكن مطروحاً على الطاولة 
احتماالت الصح والخطأ بقدر ما ُخرَج على أنه » أفضل اتفاق ممكن » وأُعلن » التحرير » وعلى لسان ياسر عرفات نفسه في كل 

أوسلو: مطرقة العدو وخنجر السلطة
اسحق أبو الوليد
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المدن التي دخلها » فاتحاً«. فعن أي أخطاء يتحدث صائب عريقات وياسر عبد ربه وقريع وكل فريقه البائس ؟ وهل هي 
صدفة أن الوحيد الذي ال ينتقد االتفاقيات أو يخطئها هو محمود عباس رئيس سلطة » أوسلوا« ؟إن الخطيئة المميتة والعظمى 
أيها الساده تكمن- بحد ذاتها - في قبولكم باالتفاق والتوقيع عليه، الذي لبى أهداف وطموحات الطرف الصهيوني بشكٍل 
كامٍل وسلب الطرف الفلسطيني كل شيء وخاصة األرض التي هي جوهر وأساس الصراع مع المشروع الصهيوني االستعماري 

االستيطاني والتي ذهبتم للتفاوض الستردادها!.
فكيف يمكن فهم ، بعد مرور 52 عاماً على توقيع هذا االتفاق الخياني بكل المقاييس الوطنية، أنه ما زال هناك من يعتقد 
أن المشكلة تكمن بآليات التطبيق والتحكيم ، وأحدهم على استعداد لتوقيعه من جديد لو عاد التاريخ إلى الوراء )أحمد قريع( 
أو أن » اسرائيل » لغت االتفاق ولكننا مستمرون بالتمسك به )محمود عباس ( هذه عينة ألقوال أصحاب نهج التسوية، وهنالك 
من اعتبره » طريق وعر » والسبب نوعية وأسلوب المفاوضين والتفاوض )قيس عبدالكريم( ، أومن يعتبره » كارثي على الوضع 
الفلسطيني، لكن لو وقف الجميع حينها خلف ياسر عرفات لكان اآلخر مختلفاً« )أحمد يوسف القيادي في حركة حماس ( ، فأي 

تناقض هذا وتضليل خدم ويخدم نهج » أوسلوا » .
األوسلوية بكل مكوناتها  العار  اتفاقيات  أو حركة ضد  لكل فلسطيني، وكل حزب  الملح بل واجب وطني وأخالقي  إنه من 
وملحقاتها، يناضل ضدها ويريد اسقاطها عليه أن ُيقلع عن االعتقاد بإمكانية تعديل أو تطوير أو استكمال هذه االتفاقيات 
بما يحقق » الحد األدنى » من األهداف والحقوق الوطنية، وأن كل من ساهم، ممن يّدعون أنهم قيادة هذا الشعب ، بمساعدة 
الهرم  له أن يكرس نفسه على رأس  عاجز وفاشل وال يحق  العدو في صياغتها وتنفيذ وتطبيق ما يرجوه منها هو حتماً 
التمثيلي الفلسطيني، وقد آن أوان بروز قيادات وطنية وثورية جديدة تحدد هدفها وتضع كل جهدها وامكانياتها في خدمة 
برنامج التحرير، ألننا إن لم نحرر األرض لن تكون هنالك ال امكانية لتحقيق شعار العودة وال إقامة أي شكل من أشكال الدولة، 

حتى لو كانت دوله مسخ ومنزوعة السالح كما يريدها محمود عباس .
قبول  أوعدم  قبول  أو  يكون، تطبيق  أن  قبل  والطبقي  القومي  الوطني.  الصراع  المركزية في هذا  الحلقة  أن  أعتقد 
صفقة العصر، هي الحفاظ على المقاومة المسلحة في قطاع غزه وتدعيمها وتقويتها، التي تتكالب عليها أطراف عدة 
أولها وفي مقدمتها العدو الصهيوني الذي يمتلك كياناً)اسرائيل( مدججاً بأحدث أنواع األسلحة وأكثرها فتكاً من الناحية 
اإلرادة وطول  البشرية وال يملك  القتالية  المواصفات  لكنه ال يمتلك نفس  التدميرية ويتفوق علينا لوجستياً وعسكرياً 
النفس في صراع طويل األمد، حيث ال يوجد له عمق » شعبي وجغرافي« أبعد من فلسطين التاريخية التي بنى على ترابها 
كيانه االستعماري، رغم ما يتمتع به من دعم ال محدود من اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية، ثاني المتآمرين على 
المقاومة المسلحة في القطاع، كما على كل فلسطين، األنظمة الرجعية العربية وفي مقدمتهم مملكة آل سعود وباقي 
إمارات عشائر الخليج العربي ومعها كل األنظمة الرجعية التابعة لإلمبريالية التي يحاول العدو الصهيوني أن يجعل منها 
عمقه » االستراتيجي » الذي يفتقده، والتي أصبحت منخرطة في حلف غير معلن رسمياً مع اإلمبريالية والصهيونية لضرب 
وتدمير المصالح القومية والشعبية لألمة العربية، وخاصة التي تّشكل مقومات الصمود والمقاومة للمخططات االستعمارية 
اغتصاب  في  لالستمرار  لهم  المناسبة  الظروف  وتوفير  حمايتهم  مقابل  ومقدراتها،  خيراتها  نهب  إلى  تهدف  التي 
الحكم والحفاظ على االمتيازات التي يوفرها وخاصة المالية، أما ثالث المتورطين في العدوان على القطاع هو السلطة 
الفلسطينية، وخاصة رئيسها ، التي التستطيع ألسباب موضوعية وذاتية أن » تلعب » خارج الملعب الصهيوامبريالي وال 
يسمح لها أن تخرق السقف السياسي المرسوم والمعد مسبقاً، أي أن ما يقوم به رئيس هذه السلطة يتساوق مع السياسة 
الداخلية واألمنية » اإلسرائيلية » التي تعتبر » السلطة« شان » اسرائيلي« داخلي ، وكل ادعاء » اسرائيلي » أن تشدد عباس 
لتأجيج  ومحاوله  تضليل  مجرد  هو  غزة  على  حرب  إلى  سيؤدي  العقوبات  ورفع  والتهدئة  للمصالحة  ورفضه  غزه  حيال 
التناقضات الداخلية الفلسطينية واللعب في الوقت الضائع في محاولة منهم إليجاد مخرج لمأزقهم الحقيقي والتاريخي 

في غزة.
الكأداء أمام تنفيذ المخططات الصهيوامبريالية التي تستهدف، كما كان دائماً، الشعب واألرض والقضية سواء  العقبة  إن 
ُسميت » صفقة عصر » أو صفقة ترامب، هي المقاومة المسلحة في غزة، التي ال تّشكل حقيقة توازن عسكري مع العدو ولكنها 
والمواقع  المسافات  قرب  بسبب   ) )فلسطين  كيانه  في  وحساسة  استراتيجية  مناطق  وأمن  التحتية،  بنيته  تهدد  أصبحت 
التي يمكن استهدافها في حال قرر العدو شن عدوان عسكري مباشر، سواء اآلن أو الحقاً، أما في حال اتخاذه القرار األصعب 
المسلحة  المقاومة  على  القضاء  بهدف  للكيان،  وجوديه  حسابات  ضمن  مستبعد  غير  وهذا  القطاع،  باجتياح  واالستراتيجي 
وبنيتها التحتية فإن العدو يفتح األبواب على مصراعيها للمقاومة الشعبية المسلحة التي ستّشكل بداية فعلية وحقيقية 
لهزيمته وسقوط كل من يتعاون معه سواء سمي سلطه أم روابط قري، ألن اتفاق » أوسلوا » وضع » السلطة« في تناقض 
تناحري مع المقاومة والثورة ولن ُيحل هذا التناقض تاريخياً إال بانتصار الثورة التي هي وحدها القادرة على تحطيم مطرقة 

العدو وكسر خنجر السلطة وتحقيق إرادة الشعب.

http://hadfnews.ps/post/44747/<0645><062D><0645><0648><062F>-<0639><0628><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/43472/<062D><0631><0643><0629>-<062D><0645><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>


 47

حصاد ربع قرنأوسلو

األمريكي  الجانب  عن  تصدر  وقوانين،  وإجراءات  قرارات  متالحقة،  خطوات  من  اليوم  نشهده  ما  كل  إن 
والصهيوني، يأتي كترجمة لمخطط سياسي استراتيجي متكامل، يمكن أن يسمى صفقة القرن أو غيرها. 

يكشف عن التطابق الكامل وغير المسبوق بين السياستين األمريكية - اإلسرائيلية.
لقد كان القرار األمريكي بشأن القدس، إشارة البدء بترجمة فكرة »لسنا بحاجة الى شريك«، وهي بمثابة القاعدة 
الرئيسية التي سيتم العمل بموجبها في المرحلة المقبلة، وكما قال المسؤولون األمريكيون وبمن فيهم ترامب 
نفسه، القرار يعني سحب قضية القدس من التفاوض، أي حسمها من طرف واحد لصالح إسرائيل، وعلينا أن نفسر 
كل إجراء أو قرار أو قانون صدر عنهما، أو سوف يصدر الحقا، إزاء أي قضية، باعتباره يحسم هذه القضية وفقا 
القدس  قانون ضم  يأتي  المعنى  وبذات  التفاوض.  من  وبالتالي سحبها  إسرائيل،  ولصالح  االسرائيلي  للمنظور 
والضفة للسيادة اإلسرائيلية، وكذلك األمر بخصوص وقف تمويل األونروا، والتقرير بشأن تعداد الالجئين بأنهم 
ال يتجاوزون 05 ألفًا -من ولدوا قبل النكبة )84( دون احتساب ذريتهم- هذا إنهاء صريح لقضية حق العودة، 

متكامال مع ما يسمى قانون القومية الذي يعطي اليهود حصرًا حق تقرير المصير في أرض فلسطين.
يجب أن ال تخدعنا الدعاية األمريكية المروجة، والتي تحاول أن تظهر اهتمامها بضرورة قبول الطرف الفلسطيني 
للتفاوض، بل وتبرير بعض القرارات المتعلقة بوقف الدعم المالي لألونروا والسلطة، بأنه بسبب رفض الطرف 
الفلسطيني للتفاوض. إن قبول الطرف الفلسطيني التفاوض وفقا لألجندة اإلسرائيلية األمريكية الجديدة، هو 
كما يقال، زيادة الخير، خير. وإن لم يأتوا، فهو مبرر ألن تتسع دائرة اإلجراءات والقرارات من طرف واحد لتشمل 

قضايا أخرى.
إذا سلمنا بأن إسرائيل ومن خلفها الواليات المتحدة، يتصرفان على أساس القاعدة السابقة الذكر »لسنا بحاجة 
إلى شريك«. علينا أن نفكر ونبحث في حقيقة هل إسرائيل فعال ليست بحاجة إلى شريك لحسم الصراع وإنهاء 
القضية الفلسطينية؟ هل إسرائيل في وضعية تسمح لها أن تقرر وتقوم بإجراءات من طرف واحد دون أن يكون 

هناك رادع يجعلها تتحمل أعباء تفوق طاقتها على التحمل؟
)اإلجراءات  اقتصاديا  الخاسر،  موقع  في  يضعها  دولي،  أو  عربي،  أو  فلسطيني،  رد  المتوقع  غير  من  كان  إذا 
االقتصادية من االتحاد األوروبي مثال(، أو سياسيا )على مستوى التحالفات أو العالقات مع بعض البلدان العربية 
الموقعة على اتفاقيات علنية أو سرية، أو عالقاتها الجديدة في أفريقيا وآسيا، الهند والصين وغيرهما(، أو أمنيا 
األمني  التنسيق  أو  الضفة،  التهديد في  وزيادة في مستوى  السلطة  أجهزة  األمني مع  التنسيق  )مثل وقف 
مع مصر واألردن، وغيرها، الحراك داخل المناطق المحتلة 84(، أو معنويا )مالحقات قانونية للقادة الصهاينة، 
محاكمتها لبناء الجدار واالستيطان، أو ردود الفعل اإلسالمية بشأن القدس(. إذا كانت هذه الضغوط والمؤثرات 
العربي، والغرق  المتحدة، والتواطؤ  الواليات  الكاملة من قبل  السياسية  التغطية  غير واردة، وخصوصا في ظل 
وفقا  أحادية  بخطوات  القيام  من  الصهيوني  الكيان  الذي سيمنع  ما  أوسلو،  مستنقع  الكامل في  الفلسطيني 

لرؤيته ولتحقيق مصالحه؟
ولكن، كيف حققت إسرائيل هذه الوضعية؟ كيف تداعت هذه الجبهات، التي كانت يوما ذات تأثير، بنسبة أو 
بأخرى في الصراع، وتضغط إللزام إسرائيل للعمل ضمن قيود محددة بحيث ال تستطيع القيام بخطوات أحادية 

الجانب؟
الصعيد  على  تالها،  وما  ديفيد  كامب  اتفاقية  من  بدءا  الفلسطينية  القضية  بها  مرت  التي  التحوالت  إن 

السلطة: االسم الحركي ملنهجية عقل سياسي
نضال عبد العال
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الفلسطيني، وخاصة العدوان الصهيوني على لبنان 28 وتدمير بنية الثورة الفلسطينية، على الصعيد العربي 
حروب الخليج، وعلى الصعيد الدولي انهيار االتحاد السوفييتي والمنظومة االشتراكية، كل ذلك مهد في تراكم 
الصهيوني. منهجية  الكيان  الصراع مع  إدارة  لمنهجية معينة في  نتيجة  باعتباره  أوسلو،  اتفاق  إلى  تراجعي 
كافة  وعلى  قرن،  ربع  على مدى  والخارجية  الداخلية  والتناقضات  التحالفات  عملية  أدار  لعقل سياسي  متكاملة 
األصعدة الدولية والعربية والفلسطينية، بحيث أفضت هذه المنهجية إلى التراجعات االستراتيجية في مراحل عدة 

لتموضع فلسطيني جعل من دخوله في متاهة أوسلو أشبه بحتمية.
فطبيعة التعامل الفلسطيني مع ما وصلت إليه التسوية اليوم من طريق مسدود، يفسر أن أوسلو بالنسبة لهذا 
الفريق السياسي، أكثر من خيار سياسي من بين عدة خيارات، هو منهجية عقل سياسي. فرغم أن أوسلو قد 
انتهى كاتفاقات موقعة بين طرفين، إال أن فريق أوسلو الفلسطيني غارق في الوقائع التي أفرزها ذاك االتفاق، 
وُمِصر على أن الوصول إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما يدعي، يتم من خالل متابعة الطريق في ذات 

االتجاه، بل ويؤمن أنه ال بدائل أخرى، وَيَشْتم كل من يأتي على ذكر البدائل األخرى!
إن القاسم المشترك بين وضعية إسرائيل اليوم، التي ال تحتاج فيها لشريك فلسطيني لحسم قضايا الصراع، 
ووضعية الفلسطيني الذي يغرق في مستنقع أوسلو، ويصر على أن الوصول إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية 
يقتضي االستمرار في التوغل أكثر فأكثر في أوحال المستنقع، هي منهجية العقل السياسي الفلسطيني الذي 
يتولى إدارة الصراع في الجانب الفلسطيني. هذا العقل يعمل بمنظومة من المفاهيم قوامها االستخفاف بقدرات 
لَمنِطِقه، واالستقواء بحالة االنهيار على المستوى  الفلسطيني ونضاالته وتضحياته، ألنها نقيض تام  الشعب 
العربي، باعتباره جزء منها، ويتعامل مع موازين القوى الدولية كقدر، وما تعطينا إياه، هو الممكن الذي يجب 
أن نرضى به، وهذا ما يرجح استمراره في تشييد مبنى األوهام على طمي المستنقع، حيث ال أرض صلبة يقف 

عليها.
وألن أوسلو كما أسلفنا، منهجية عقل سياسي لهذا الفريق، نرجح أنه سوف يستمر بالعمل وفق ذات المنظومة 
المفاهيمية، وبالتالي من غير المرجح أن يغير من قواعد اللعبة، واألفضل حاال بينهم يتصور أن بإمكانه تجاوز 
أوسلو وهو غارق في مستنقعه. كل المقترحات الفلسطينية التي تقدم للرد على السياسة اإلسرائيلية األمريكية 
بوجود السلطة ووهم إنجازاتها هو البقاء في المستنقع، ألن السلطة هي االسم الحركي لهذا العقل السياسي، 
وهي المستنقع الذي أغرق المشروع الوطني الفلسطيني، بعدته وعتاده. السلطة )العقل السياسي( هي األعباء 
أية  بدون  ذلك  كل  والمكاسب،  المناصب  وهم  وهي  الدولية،  االلتزامات  وهي  واالقتصادية،  والسياسية  األمنية 
االستيطان،  يبتلعها  األرض  فيما  االحتالل،  لمصلحة  تكون  حين  إال  السلطة،  تمارس  أن  ممنوع  سلطة  حقوق. 
والسيادة ينتهكها االحتالل بدواعي الحاجة األمنية، وبدون داعي، المقدسات تهود ويتم تطبيق نظام التقسيم 

الزماني والمكاني، والالجئون، يتم تصفية قضيتهم، وإنهاء حقهم في العودة وقتل الشاهد.
السياسي وأصحابه، وهم بالمناسبة ليسوا حزبا بعينه، بل هم فريق  العقل  الحقيقية، هي هذا  المشكلة  إًذا 
القرن، ليست في إنهاء  الرد الحقيقي على صفقة  سياسي يمثل طبقة، يتشعب امتدادها يمينا ويسارا، فإن 
االنقسام، وال في تحقيق المصالحة، وال في الوحدة الوطنية، ألن هذه المفردات فارغة من أي مضمون، هي مجرد 
أوهام وأصنام ننادي بها دون أن نتحقق من مضمونها، ماذا تعني بالضبط وكيف سيتم تحقيقها، هي ملهاة 
األمور  الفريق، وتسمية  يبدأ من تعرية هذا  القرن  الجدي على صفقة  فالرد  الكلمة من معنى،  ما تعني  بكل 
بمسمياتها، دون تردد، وانتظار جالء غبار المعارك الوهمية التي يخترعها، مرة خطاب هام، وأخرى مجلس مركزي، 
وتشكيل لجان لدراسة قرارات، ثم توصيات تموت في مهدها، وتارة تهديد بحل السلطة، ثم وعيد برفع دعوى 
لمحكمة الجنايات، عدا عن مسلسل المصالحة والتهدئة، الرد على الورقة المصرية، ثم رد فتح على ورقة حماس، 

وانتظار رد حماس على ورقة فتح.. والعكس صحيح إلى ما شاء اهلل...
الرد الحقيقي يبدأ من القطيعة مع هذا العقل السياسي، وأنه ال مجال للمصالحة معه، إال في حال أجرى مراجعة 
نقدية جدية، وأقر بالمسؤولية التاريخية عما وصلنا إليه، وهذا ليس من شيمه وال من تكوينه، لذلك ال إمكانية 

للمتابعة على ذات المنوال.
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من المؤسف أن يعيش الشعب الفلسطيني بعد أكثر من مائة عام وضعا يسعى فيه أطراف مختلفون إلغراقه 
بسلسلة من األكاذيب ووضعه في خانة اليأس والتخلي الكامل عن الحلم الذي طالما حمله األجداد وأورثوه ألبنائهم 
ـ«الكرامة«، التي تسمى »حق العودة« عند  وأحفادهم، حلم بسيط جدا، له أسماء متعددة، كلها تعادل مصطلح ل
البعض، وتسمى »دولة مستقلة« عند البعض اآلخر« أو » القدس » أو استعادة األراضي المصادرة، ببساطة هذا ما تعنيه 

الكرامة اآلن بالنسبة للفلسطينيين: الحرية وطرد االحتالل وإزالة مفاعيله.
ولكن سلسلة طويلة من عمليات الخداع والتمويه جعلت البعض يشكك في إمكانية تحقيق الحلم، أالعيب مورست 
على مدى 25 عاما، خدعوا خاللها الشعب بإمكانية أن هذا المسار الوحشي المسمى »أوسلو« هو مسار تحقيق األحالم، 
ليكتشف الشعب أن هذا الدرب في الغابة المظلمة يقود في الحقيقة إلى كوخ الساحرة الشريرة كما في قصة األخوين 

»غريم« وهناك يريد الجميع إنهاء هذه القصة عبر أكل الضحية وإزالة آثارها تماما.
الجميع كذب على الشعب الفلسطيني، وخصوصا قيادته التي أخفت الحقائق بخصوص هذا المسار وما سيفضي إليه 
وهذه القيادة ساهمت بشكل أساسي بوضع هذا الشعب في فم الوحش متعدد الرؤوس: ترامب ونتنياهو وكوشنير 

وغرينبالت، وابن سلمان وغيرهم.
النطاق حول حقيقة  واسعة  األوسط حملة تضليل  الشرق  إلى  األمريكية ومبعوثاها   اإلدارة  في سياق هذا تطلق 
الصراع، وحول حقيقة أنهم بالفعل يقومون بتنحية الحقوق الفلسطينية البديهية جانبا خدمة للكيان الصهيوني 
القضاء  بل  وبعض حقوقهم  الفلسطينيين  أحالم  على  ليس فقط  تماما  للقضاء  يميني تصفوي  برنامج  ولتنفيذ 

عليهم، وهذا ما يسمى ببساطة »إبادة« سواء استخدم فيه سالح المدفعية أو حجب المساعدات عن مرضى السرطان.
األمريكي  الرئيس  كوشنير صهر  جاريد  أكاذيب  ولكن  اليوم، خطورة طبعا،  تقريره  في  غرينبالت  أكاذيب  التقل 
الشرق األوسط، تتميز بأنها أكثر وقاحة، وهي تحولت إلى منهج قتال أكثر منها أكاذيب عادية،  ومبعوثه إلى 
على  مرور 52عاما،  الفلسطينيين  بمناسبة  ترامب ضد  بها سياسات  برر  التي  األخيرة  نتحدث هنا عن تصريحاته 

توقيع اتفاق أوسلو.
جوهر هذه األكاذيب هو االدعاء المشين بأن نظام العقوبات التي يفرضها ترامب ضد الشعب الفلسطيني بشكل 
جماعي، تجعل من الممكن التقدم بالسالم، بينما في الحقيقة هذه العقوبات ال شأن لها بأي سالم بل تستهدف 
سحق إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود في وجه عملية إخضاع  منهجية تشنها إدارة ترامب مع/ وبالنيابة 

عن الحكومة اليمينية الفاشية في الكيان الصهيوني.
إدارة ترامب تنطوي تحت ذات  التي تبثها  األكاذيب  والمعتمدة على  المزيفة  التعليقات  الغريب أن سلسلة  ومن 
العنوان الذي يزعم ترامب أنه يتعرض للهجوم منه أي األخبار والتقارير الزائفة إعالميا، حيث يريد ترامب استخدام 
كذبة  أنها  رغم  فقط  إدارته  وعن  عنه  يصدر  ما  الحقيقة هي  أن  يعلن  وكأنه  الفلسطينيين  ضد  المنهجية  هذه 
يعاد تدويرها، كذبة يدركها جيدا العديد في الوسط السياسي األمريكي، ولعل هذا ما عبرت عنه رمزيا عريضتين 
منفصلتين ضد سياسات ترامب تجاه الفلسطينيين وقع األولى 63 عضوا في الكونغرس اتهمت بشكل واضح اإلدارة 
بالسعي إلضعاف القيادة الفلسطينية وبث اليأس في صفوف الفلسطينيين، كما اتهمت الثانية التي وقعها ستة 
أعضاء آخرين اإلدارة بـ«تجويع الفلسطينيين« إلجبارهم على الجلوس صاغرين إلى مائدة صفقة القرن، وهي مائدة 
نعرف أن من بسطها مجموعة من اللئام، ما يجعلها نموذجا تطبيقيا لذلك المثل الذي يدعى فيه مجموعة من األيتام 

إلى مثل هذه المائدة.

 على الشعب الفلسطيني تغيير دليل رحلته
والتخلص من السمسار

أحمد مصطفى جابر
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ليعمال وفق  السياسة  إلى  تاِجرَا عقارات جاءا  ال يختلف كوشنير عن صهره في مسألتين على أقل تقدير، فهما 
السمسرة في وول ستريت، كالهما جاهل تماما على ما يبدو حتى اآلن بموضوعه، ومعرفتهما عن تعقيد  منطق 
الصراع في الشرق األوسط، ال يتجاوز ترهات العهد القديم وأساطير التوراة، وكالهما يميني معاٍد للشعب الفلسطيني، 
موضعا نفسيهما في موقع وسيط غير نزيه وفاشل في ادعاء النزاهة أيضا، وال يترددان كحكم مرتش في إظهار 

والءهما لطرف على حساب الطرف اآلخر.
يعتقد كوشنير مثل حماه أن أفضل طريقة لدفع الفلسطينيين لالنخراط  في محادثات سالم مزعومة تفضي إلى 
تجريدهم من كل شيء هي إخضاعهم عبر العقوبات الجماعية، وجعل  منع المساعدات المالية وخصوصا تلك التي 
تأخذ شكل الطابع اإلنساني، مستهدفة الرجال والنساء والمسنين والمرضى واألطفال، دون المساس باألجهزة األمنية 
التي تواصل وزارة الخارجية األمريكية مدحها والثناء على أداءها التنسيقي مع أمن االحتالل والمساهمة في حمايته.

ما يثير الغضب واالستهجان هو أن هذه الوسيلة ذاتها تستخدمها السلطة الفلسطينية في رام اهلل، ضد قطاع غزة، 
حيث يعتقد الرئيس محمود عباس ومساعدوه أن التضييق على عزة ومواصلة حرمانها من مقومات الحياة هو الطريق 

إلخضاعها واستسالمها الكامل لهذه السلطة ومعاييرها. 
األمريكية والصهيونية على أن محمود عباس يشكل  المركزة  الدعاية  الذي تروج فيه  الوقت  وأكثر من ذلك، في 
العقبة في طريق التحرر الفلسطيني »من إرث تونس« كما يزعمون، وأن التخلص منه في سياق التخلص من منظمة 
التحرير يفتح اآلفاق الفعلية نحو حل أو طريق للسالم كما حلل دورون ماتزا في مقال غارق في البؤس األخالقي 
للصهيونية المعتادة نشر في مكور ريشون، فإن الغرابة اإلضافية هي أن عباس هو نفسه مع شركائه اآلخرين من 
أسس لهذا المسار بالذات، والذي وضع البنى الفعلية للطريق الذي قطعه حتى اآلن متمسكا، بقشور أوسلو وصخب 
األضواء االحتفالية في البيت األبيض، وبسجادته الحمراء القانية، ولمن أيضا، متمسكا بالجوهر األوسلوي الذي سيطيح 
به في النهاية،  تقديس أمن العدو، وحمايته وتبني خططه في حصار شعبه، مواصلة القول أن أوسلو كان صحيحا 
ولكن التطبيق كان خاطئا، متجاهال بتعنت أن أوسلو في الحقيقة لم يكن مجرد تلك األوراق الموقعة، بل الهمسات 
الغامضة، والتقارير السرية، والمؤامرات واألالعيب التي أحاطت بهذه األمور، أوسلو أكبر  المتفاوضين، والوعود  بين 

بكثير من رزمة الورق التي لن يحل أي شيء بحرقها، ولكن على األغلب سيكون حرقها هو البداية الصحيحة.
في ظل هذا كله يواصل ترامب هجومه الشامل كما قلنا أعاله على الشعب الفلسطيني، وهذا النوع من االستهداف 
سوى  النهاية  في  ليس  فهو  ترامب،  بإدارة  خاصا  اختراعا  وليس  جديدا  ليس  الضعيفة  وفئاتها  للشعوب  الجماعي 
استمرار لتاريخ طويل من الجرائم التي مارسها المستعمرون ضد الشعوب المستعمرة؟، الضعيفة، التي خذلها العالم 
في أوقات مختلفة، وللمفارقات التاريخية كان اإلنكليز أثناء حرب البوير هم من أدخل ما يسمى بمخيمات »االعتقال 
الجماعي« لحصر وعزل الشعب العدو أعوام 9981-2091 وهذا التكتيك استخدمه البوير عندما أصبحوا هم »األسياد« 
وكذلك استخدم من قبل النازيين واستخدمه اإليطاليون في ليبيا والفرنسيون في الجزائر، وهذا األسلوب الوحشي 

وغيره من األساليب استلهمته »إسرائيل« في حربها الوحشية ضد الفلسطينيين وفي قطاع غزة.
يرى بيل لو، في مالحظة ثاقبة، أن كوشنير وترامب جلبا معهما من سوق العقارات في نيويورك الوسائل الوضيعة 
التي يستخدمها السماسرة وتكتيكاتهم التي تستهدف تجريد الخصم وإخضاعه: لديك مستأجر عنيد وتريد إخراجه 
للحصول على الممتلكات فعليك أن تجبره على قبول شروطك وجعل حياته اليومية شبه مستحيلة، ولكن المفارقة 
هنا أن أهل غزة ومن ثم الفلسطينيين ليسوا مستأجرين بل أصحاب العقار الشرعيين وهكذا، بسلسلة من الهجمات 
الوحشية وتجفيف الموارد كما حجب المساعدات واغتيال األنروا وبقوانين ال تفتقر إلى الخسة كقانون »سرقة األراضي« 

الخاص بشرعنة البؤر االستيطانية، يريد هذان السمساران من الناس التخلي عن ممتلكاتهم تماما.
كما قلنا، من المؤسف أن القيادة الفلسطينية متساوقة تماما مع هذه اللعبة المتوحشة، وأتحدث هنا عن طرفي 
االنقسام الفلسطيني الذين اليمكن اعتبار مسؤوليتهما عن الكارثة متفاوتة بل هي متساوية تماًما، كل ما في األمر 

أن كال منهما يلعب في حقله وتتسلط عليه األضواء أكثر أو أقل حسب الكارثة التي يرتكبها.
من المؤسف أن دليل الرحلة، حادي الركب للقافلة الفلسطينية في هذه المرحلة تبين أنه يتعامل مع الذئاب في 
الغابة، ومع الساحرة في الكوخ، ويبدو أن الشعب الفلسطيني  يقف اآلن أمام عتبة تاريخية، تتطلب منه ليس تغيير 

روايته وال إسقاط حلمه، بل تغيير الدليل المخادع، والتخلص من السمسار.

http://hadfnews.ps/post/44747/<0645><062D><0645><0648><062F>-<0639><0628><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/44701/<0644><064A><0628><064A><0627>
http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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شكل انهيار المنظومة االشتراكية أمام النظام الرأسمالي العالمي، انتصارا لسياسات ومفاهيم وقيم الثاني على حساب 
األول، مما خدم الرأسمالية وساعدها على إعادة صياغة العالم وفق رؤيتها من جديد، فارضًة اتجاهاتها ومصالحها على دول 
المرحلة،  تلك  بها  تميزت  التي  الممارسات  أهم  القضايا من  تفتيت وتدمير  عملية  الفاعلة فيها، فكانت  والحركات  العالم 
المستمرة في فرض أحكام الهيمنة والسيطرة على دول العالم وشعوبها، وتمثل اتفاقية أوسلو جزًءا من هذا السياق العام، ولكن 

في سياق فلسطيني.

ُيَؤرِخ به ما قبل وما بعد،  الفلسطيني، فقد اعتبرت مفصال  الوطني  النضال  اتفاقية أوسلو حدًثا محورًيا في سياق تاريخ  تعتبر 
وفصائلها  التحرير  منظمة  وبنضاالت  شعبنا  بحقوق  تفريطًا  االتفاقية  هذه  تضمنت  حيث  جديدة،  تاريخية  لمرحلة  انتقال  كعتبة 
الوطنية، وهذا التفريط أدى إلى انقسام عمودي وأفقي على المستوى السياسي، لم يكن له مثيل على مدار عقود النضال الوطني، 
فأصبح االنقسام الذي ولد مع أوسلو وليد انتصار العولمة يفعل فعله على مستوى الشعب، في تفكيك وتدمير للقضايا الرئيسية 

والجماعات والنقابات واالتحادات، ومحاولة اختالق بدائل في مؤسسات تابعه للسلطة الناشئة حديثا ومهيمن عليها من قبلها.

 الخطير في االنقسام الذي تجلى حينها، في انقسام حركة التحرر الفلسطينية في مواجهة مستعمريها على ُمستوَيي الرؤية 
والممارسة، على الرغم من أن تجارب الشعوب التي خاضت نضاالت ضد االستعمار ُتعلّمنا أن وحدة كل القوى التحررية شرط من 
شروط االنتصار، وهذا االنقسام والشرذمة لم يتوقف عند المستوى الفصائلي والسياسي، بل اتخذ طابعا مجتمعيا وجماهيريا، 
عمل عبر السلطة على تفكيك وضرب الُبَنى واألطر الجماهيرية والمجتمعية المختلفة، من اتحادات طالبية ونقابية ونسوية، 

بغرض فرض إرادتها السياسية على الشعب وفصائله.
وبالتأكيد فإن هذا السلوك السياسي القمعي من قبل السلطة، خدمها في تدمير وتخريب كل معارضيها، لكنه حد من قدرتها 
على المستوى االستراتيجي، وكذا تماسك البنية االجتماعية، مما أدى إلى انكشاف ظهر المجتمع وخلوه من قوى اجتماعية 
سياسية جماهيرية قادرة على التصدي وحماية المجتمع أمام هذا المستعمر الصهيوني. أي بمعنى أن هذه السلطة فقدت 
ورقة ضغط رابحة كان من الممكن أن تديرها لصالحها في المفاوضات مع اإلسرائيليين، وهذا ما نالحظ نتائجه متمثال في 
تهاوي خيارات أبو مازن الشعبية وضعف ووهن تأثيرها نتيجة ضعف المجتمع، مما جعل قدرته على المقاومة رهينة فريقه 

التفاوضي ال أكثر.
شكلت عملية تدمير المجتمع وتحطيمه وتفكيك بناه على مدى أكثر من عشرين عاما، أرضية مالمح المشروع الصهيوني 
المعادي، بما يعني فرض مشروع تصفوي للقضية الوطنية، مشروع يتجاوز اتفاقيات أوسلو وسياساتها، ويطمح إلنهاء الحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير و القدس ، والدفع إليجاد حل لقطاع غزة ضمن صياغة 
إنسانية تكرّس فصله عن الضفة التي تمارس فيها عمليات القمع والطرد الممنهج والخطير، بسبب االفتقار إلى قوة المقاومة.

لقد بتنا أمام حالة انكشاف وعجز مجتمعي عن المواجهة في »المنطقة« األخيرة والمفصلية، خاصة أن الساحة الرئيسية للصراع 
ستكون في القدس والمنطقة المسماة »سي« في الضفة تحديدا، لكن هل هذا يعني أن المشروع التصفوي األمريكي سيمر؟  أم 

أن شعبنا مازال يمتلك مقومات المواجهة؟
 ربما تكون إجابة السؤال األول مرتبطة تماما بتفعيل مقومات المواجهة في السؤال الثاني، تلك اإلرادة الكامنة في وجود ستة 
ماليين فلسطيني في جغرافية فلسطين التاريخية، عالوة على وجود مقاومة في غزة تعزز من عوامل القوة لدينا، إضافة إلى 

إرث النضال الذي يختزنه الشعب وفصائله المهمشة في الضفة.
إن إرادة فلسطينية وطنية تتمسك بالحقوق التاريخية للشعب وترفض الحلول التصفوية المطروحة قادرة على تجميع القوى 
وفق القواسم المشتركة، وفي مقدمتها التصدي للمشروع التصفوي واألمريكي، فتوحيد القوى على قاعدة برنامج الحد األدنى 
التوافقي من أشد المهام اآلنية المطلوب تحققها، حتى يمكننا مواجهة أوسلو وتفكيكه والتصدي له وفق رؤية واستراتيجية 
نضال جديدتين قادرتين على توحيد وتحفيز إمكانيات قوى المجتمع الكامنة، وماعدا ذلك سنبقى ندور في فلك شبيه بذلك 
الذي علِّقنا فيه مع أوسلو، إن لم نندثر حتى، ومن المعروف أن وسائل أمس لم تعد تجدي نفعا، ومخطئ من  يكرر التجربة 

بذات الطرق والوسائل وذات النهج ويترقب رؤية نتائج مغايرة.

 نحو استراتيجية تعيد ترميم قوة شعبنا في
معركة املصير

اللجنة الثقافية لمنظمة الجبهة الشعبية/ فرع السجون

http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
http://hadfnews.ps/post/43520/<0627><0644><0642><062F><0633>
http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
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شكل اتفاق أوسلو منعطفًا نوعيًا في سياق الصراع ضد االحتالل الصهيوني، حيث قامت القيادة المتنفذة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية بتجيير انجازات االنتفاضة األولى لهدف واحد، وهو االعتراف الدولي بها ال 

بالدولة الفلسطينية المأمولة. عزمي بشارة: في نفي النفي، حوار أجراه صقر أبو صخر .
وأنتج هذا االتفاق إدارة حكم ذاتي محدود، لتنمو سلطة تمتلك كافة عناصر القوة والقرار، التي ُمررت بقرارات 
من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، حيث خرجت السلطة عن سياقها األول، ولم يعد وجودها واستمرارها 
اجتماعية واقتصادية يرتبط بها  المفاوضات، وباتت تقوم بوظائف  إليه  المنظمة، وبما تؤول  بقرارات  مرتبطًا 
السلطة.  تأسيس  قبل  ما  إلى  العودة  جسور  إحراق  تم  ومخطط،  ممنهج  وبشكل  الشعب،  من  كبير  قطاع  حياة 

إبراهيم أبراش: المشروع الوطني الفلسطيني: من استراتيجية التحرير إلى متاهات االنقسام، 109 .

جسور العودة باتت مقفلة بعد أن تم إهدار لحظة نضالية تاريخية تمثلت في االنتفاضة األولى، وبذات 
الوقت اُختزل القرار الوطني في إطار سلطة إدارة ذاتية محدودة، باتت الُمشغل األول، وأحضرت كل ما 
نددناه واستنكرناه من ممارسات لألنظمة العربية وتمثلّتها، حيث وعلى حد تعبير فيصل دراج »انتقلنا 

من دائرة المستنكر إلى دائرة المستنفع«.
تحقيق  في  فشلت  التي  الفلسطيني،  التحرر  حركة  أجهزة  عناصر  انكشاف  شهدت  أوسلو  مرحلة  إن 
الهدف الذي من أجله عملت، وتعمقت أزمتها وأدواتها، بعد أن بات الجهد ينصب في اتجاه مفاهيم 
وسلوك الدولة التي لم تقم، حيث باتت المفاهيم مختلفة، ولم تستطع المعارضة أن تمثل حالة مناهضة 

وبدياًل واضحاً.
االلتفافية والحواجز  الطرق  للتوسع وشق  الكبيرة لالحتالل،  الفرصة  مما تأسس على مرحلة أوسلو هو 
وبناء المعازل وجدار الفصل العنصري، والقضم التدريجي للحقوق الفلسطينية، وكذلك االنتقال من إرادة 
والمشروع  الفلسطيني  الطموح  بين  ما  التناقض  لكن  عبئه،  من  التخلص  إلى  المقاومة  ووعي  وثقافة 
الثانية  االنتفاضة  مفاعيل  بحكم  أخرى  ويستقر  تارة،  يحبو  بقى  الصهيوني  االستيطاني  االستعماري 
2000، والتي بدأت ضعيفة بسبب غياب القيادة الموحدة، ويمكن عزو ذلك جزئياً إلى قرار لدى السلطة 
الفلسطينية، بإضفاء ضبابية على كل القرارات المتعلقة باالنتفاضة وقيادتها، وذلك لمنع أي ردود فعل 

سلبية من المجتمع الدولي. ساري حنفي ولينو الطبش: خروج النخبة الفلسطينية المعولمة، ص31.
بقي الرهان على أن السلطة خياراً أو أسلوباً يمكن تطويره أدائياً في ضوء تطورات االنتفاضة، وهذا ما 
تم، لكن في سياق يؤكد أنها في خدمة االحتالل، وباألخص ما يتعلق بالشق األمني من اتفاق أوسلو، 
عبر ما يسمى )التنسيق األمني(، بحيث يجري محاربة المقاومة عناصر وأدوات ولوجستيات، إلى جانب 
الشق االقتصادي من خالل اتفاقية باريس االقتصادية، وانعكاسات هذين الشقين )األمني واالقتصادي(، 
وبعدهما المعنوي من خالل استهداف إرادة وثقافة وأفراد المقاومة، ونشر اتجاهات وخيارات فردية تنسجم 

اتفاق أوسلو:
أزمة باتت مأزق يراوح في ذات املكان 

األسير: وائل الجاغوب
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واالقتصادية  السياسية  النخبة  وتوجه 
التي أنتجها اتفاق أوسلو.

هذا الواقع السياسي المرير منذ اتفاقية 
أن  نستطع  لم  اللحظة،  وحتى  أوسلو 
نغادره، حيث خرجت علينا سلطة أصبح 
أو هكذا  إشكالي  وحلها  إنهائها  خيار 
دون  يسيطر  واحتالل  تصديره،  يتم 
اتفاق مستمرة وقائمة  ثمن، ومفاعيل 
نتاج  قائم  هو  فما  اللحظة،  حتى 
وبالتالي  عنه،  نتج  وما  أوسلو  اتفاق 
التنسيق  بوقف  المطالبات  بعض  فإن 
إدارة  وبنية  تتناقض  وغيرها،  األمني 
القائمة،  والسلطة  الذاتي  الحكم 
ما ينسحب على  ومصالح نخبها، وهذا 
واالقصادية،  السياسية  المجاالت  باقي 
األمر، من خالل تطوير  تمويه  يتم  بل 
بناء  بوهم  السلطة،  نخب  خطاب 
أو  االحتالل  تحت  الدولة  مؤسسات 
المؤتمرات  عقد  وُحمى  لها،  االنتقال 
والوطني  المركزي  المجلسين  وجلسات 
مناطق  وكأنها  السلطة،  مناطق  في 
الدبلوماسي  النضال  وتعميم  محررة، 
فعل  دون  صدى  له  يجد  ولن  ال  الذي 

حقيقي وجدي ومثمر على األرض.
إن ما يمكن تأكيده أننا مازلنا نعيش 
نستطع  فلم  أوسلو،  اتفاق  مرحلة  في 
وطنياً أن نقّيم ونعيد القراءة لما لحق 
بنا من جراء هذا االتفاق وطنياً وما لحق 
بقضيتنا، ولم نتمكن من أن نبدأ حواراً 
المحاصصة  قاعدة  على  يقوم  ال  جاداً 
الدعوة  فإن  اإلطار  وبهذا  والتقسيم، 
للتقييم ملّحة، وما يتأسس عليها من 
إعادة صياغة المشروع الوطني التحرري، 
الكبير  المأزق  من  الخروج  وضرورة 
التحرر  فإن  وعليه،  القائم..  والخطير 
للتغيير  إجباري  ممر  أوسلو  قيادة  من 
البناء  أننا ال نستطيع  والمبادرة، حيث 
على واقع مفروض، وبنية ال يمكن لها 
 إال أن تقوم بوظيفة أُنتجت من أجلها.

االنقسام العمودي واألفقي الذي أنتجه اتفاق أوسلو وجد انعكاسه 
التفكير  حيث  أعوام،  من  تالها  وما   3991 عام  السجون  واقع  على 
باإلفراج بات مسيطرًا على جزء كبير من األسرى، والتفكير بالمواجهة 
على جزء آخر سياسيًا ما بين داعم ومعارض، لكن عجلة التفكير في األمل كانت 
تدور، وبدأ تدريجيًا يتقلص مفهوم ومساحة الحرية من جماعيتها إلى فرديتها 
ومعالم  يتآكل،  بدأ  فردي  وسلوك  جماعية  عامة  كقيمة  وااللتزام  كمنطلق، 
بدء تقدم الهّم الفردي تتصاعد، والتساؤل حول مبرر الوجود داخل األسر حاضر 

»ماذا تبقى؟!«

والمرتبات،  والمراتب  والرتب  السلطة  مجيء  حول  يومياً  تتوارد  وأخبار 
وتتسلل وتجد لها الصدى الذي بات يبرز أجواء سادت بين األسرى: حذرة، 
متشائمة، متفائلة، ناقدة رافضة، مؤيدة، حرية تقترب، أمور تتغير، وحياة 
ف  ُتضعِّ ثقافية  يومية  برامج  وضحاها،  عشية  بين  مختلف  منحى  تأخذ 
التالشي، صيغ عمل وطنية تتحول إلى روتين ال داعي له،  وتحمل بوادر 

وأحالم ُتنشر هنا وهناك، تفرزها دفعات اإلفراج أعوام 93 و 94 و 95.
الشعبية  رفاق  رفض  بين  ما  متداخاًل  والمشهد  واسعاُ  كان  التأثير 
والديمقراطية التوقيع على وثيقة التعهد مقابل اإلفراج، الذي مثل موقفاً 
يستدعي  بالرفض  التمسك  البدائل؟  ما  تساؤل  مع  لكن  متقدماً،  نضالياً 

استحقاق.
لم تكن القوة السياسية على مقدار تحديه، فكانت تسوية التراجع عن البند 
السياسي، ليتبع ذلك اإلضراب السياسي األول عبر تاريخ الحركة األسيرة عام 
1995 مطالبتًة بجدولة اإلفراج عن جميع األسرى، ورفضاً لمعايير حكومة 
االحتالل بالتصنيف »الملطخة أيديهم بالدماء« خارج معيار اإلفراج، وسيطر 

شعور بأن قضية األسرى ليست بذات أهمية جدية وهذا ما ثبت الحقاً.
التغّير طال جوانب عدة على صعيد الحركة األسيرة، عاصفة  إن مستوى 
الجماعي  البعد  ضعف  والقواعد،  المسلّمات  من  العديد  طال  التغّير  من 
فكرة  وسادت  معانيها،  األمور  من  العديد  فقدت  الجماعية،  والمسؤولية 
الخالص الفردي، وتحجم مفهوم الحرية، رغم بقاء حالة االستهداف لألسرى 
قائمة بذات الوتيرة، لتغدو ساحة السجون نموذجاً مكثفاَ لما يحدث خارجها: 
نخب  وبروز  ذاتية،  إدارة  ومجيء  سياسي،  وانقسام  وطني،  مشروع  أزمة 
قد  االحتالل  مشروع  أن  تعِن  لم  لكنها  جديدة،  ومفاهيم  بقيم  مسيطرة 
االلتفافية،  الطرق  وشق  المصادرات  تزايدت،  االستيطان  وتيرة  بل  تراجع، 
العودة، فمن تغير  والتضييق، محاوالت مستمرة الستهداف حق  الحواجز 

نحن أم هم؟!
بات األمر مكثف في السجون باستهداف قائم، ونمط حياة يومي مقاوم 
يتغير، تراجع البعد السياسي التنظيمي الوطني، لتحل مكانه أبعاداً أخرى 
لتبدو مرآة  اعتقدنا،  أو هكذا  مناطقية مصلحية ضيقة، تجاوزناها سابقاً 

التكثيف عنوانها »السجون«.
الحركة األسيرة تعاني مما ُأسس  سنوات مرت على اتفاق أوسلو ومازالت 

حينها، ولم تستطع أن تغادر هذه الحلقة العالقة بها.

من الذاكرة »أوسلو واألسر«
بقلم األسير / وائل الجاغوب
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منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 ويحرص الكيان الصهيوني على بقائها 
واستمرارها وتوفير متطلبات األجهزة األمنية ودوائر السلطة العاملة في “المناطق“ خاصة 
في الجانبين األمني واالقتصادي، ولو أنه يغضب ويعاقبها في بعض األحيان خاصة إذا لم تؤِد 
واجبها وتقوم بدورها ومهامها. فما يطلبه االحتالل من السلطة “ُمقّدس“ أي ُيعتبر أولوية رقم 
المقاومة  كوادر  مالحقة  المشتركة،  المصلحة  وتستدعيه  السوق  يطلبه  ما  كذلك  للسلطة،  واحد 
الفلسطينية. وبدورها تضمن وتحدد “اسرائيل“ ُحرّية البضائع وُحرّية التحويالت وُحرية تنقل وكالئها 

من حملة بطاقات“ في. آي . بي “ وفقط!.

يرى كيان االحتالل في وجود السلطة ضرورة ومصلحة استراتيجية له وإال لما أبقى عليها يوماً واحداً. إنه 
ال ينهي وجودها حتى لو وصلت دباباته إلى بوابات المقاطعة برام اهلل. سيدافع عن وجودها ويحميها، 
فهذه سلطته في نهاية األمر، هو الذي أسسها في العام 1994 واعتبرها انجازه التاريخي األهم بعد 
تأسيس الكيان الصهيوني في العام 1948. يريدها سلطة َمحلّية، واسطة بينه وبين جمهور وسكان 
هكذا  سلفاً،  لها  والمرسوم  الُمّعد  البرنامج  وفق  وتعمل  الصهيوني  الطاعة  بيت  إلى  تأتي  المناطق، 
تحددت العالقة بحسب ”االتفاقيات الموقعة بين الطرفين ”. فالعدو الصهيوني لديه االستعداد أن يلغي 
ويشطب بنود ونصوص ” االتفاق ” ويمزقها كل يوم لكنه لن يشطب ) كيان أوسلو/ السلطة( فهذا جزء 

عضوي يحمي كيانه االستعماري األشمل المسيطر في عموم فلسطين المحتلة.
وعليه، فإن قبول أو رفض محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الذهاب إلى طاولة المفاوضات مثالً، 
لن يقدم أو يؤخر شيئاً في ميزان السياسة والقوانين المقررة الحاكمة لوجود السلطة، ال فرق إذا استمرت 
عملية التسوية أو توقفت، األمر سيان، ألن هذا كله لن يمنع تسارع عجلة االستيطان وال يوقف سياسة 
الهدم والقضم والهضم والنهب، وال بناء الجدران ولن يؤثر على قدسية التنسيق األمني وعجلة ”السالم 
االقتصادي” وتبادل الزيارات والمصالح بين اقتصاد الكيان الصهيوني وبين أصحاب المال و ”رموز” العشائر 
على  ويرُبت  أزرهم  من  العّدو  يّشد  والمصلحة،  المنفعة  تبادله  إذ  الفلسطينية”  ”المناطق  في  الكبيرة 
كتفهم، ففي نهاية األمر ”بزنس إز بزنس” طالما أن زمن ”جيفارا غزة” و ”إبراهيم الراعي” و ”محمود ابو 

هنود” لن يعود، هكذا على األقل يبشرهم أصدقائهم وشركائهم من ضّباط العدو وجنراالته ومخابراته!
إذن تحرص ”إسرائيل” على وجود السلطة/ كيان أوسلو، وليس على وجود إدارة لهذه السلطة، فال قيمة 
لمحمود عباس وفريقة، ويمكن أن يحرد صائب عريقات يومياً ويصرخ على شاشات الفضائيات لو أراد، 
فهذا الفريق الفلسطيني الذي هيمن على المؤسسة الفلسطينية الرسمية إنما يمثل نفسه فقط، العالم 
كلّه صار يعرف هذه الحقيقة، فريق ال شرعية له ويمكن إستبداله دائماً، إن المهم بالنسبة للصهاينة هو 
استمرار فّعالية كيان أوسلو و القيام بوظيفته داخل المناطق في ”يهودا والسامرة ” وأن يظل كياًنا َهشاً 
هزياًل وتابعاً، ال حول له وال قوة، هذه السلطة ترجمة فعلية لمشروع روابط وشبكة البلديات والمجالس 

خديعة أوسلو واملأزق التاريخي

خالد بركات

http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
http://hadfnews.ps/post/44747/<0645><062D><0645><0648><062F>-<0639><0628><0627><0633>
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القروية، وسلطة الحكم الذاتي المحدود، ال أكثر وال أقل.
التي  الشروط  هذه  وفق  ودورها  السلطة  بهذه  الفلسطينيون  أيها  تقبلوا  أن  ”إما  يقول:  العدو  كأن 
نحددها أو اذهبوا وقّدموا شكوى ضدنا في المؤسسات الدولية. إذا فعلتم سنعاقبكم، ولن نجتاح جنين 
ورام اهلل وبيت لحم وأريحا والخليل ونابلس إال إذا اضطررنا لذلك. هل تذكروا ياسر عرفات ومشهد دبابات 

الميركافا أمام مقر المقاطعة؟ …هذه سياسة العدو وقوانينه ومواقفه المعلنة.

أوسلو: املأزق التاريخي:
ربما من األهمية بمكان التذكير بحقيقة قد تسعفنا على تفكيك المشهد الفلسطيني الراهن، فال يوجد 
تاريخي  ولم تقع في مأزق  األجنبي  االستيطاني  االستعمار  العالم قاومت  حركة تحرر وطني في هذا 
يشبه ُحفرة أوسلو في فلسطين، هذا الكيان جاء نتيجة حتمية لمسار ونهج التسوية الكارثي بالشروط 
وتوابعها  وملحقاتها  أوسلو  اتفاقيات  سبقته.  وخطوات  مقدمات  بعد  وجاء  والصهيونية،  األمريكية 
السياسية واألمنية واالقتصادية كانت المحطة الطبيعية التي ستصل إليها قاطرة ”الثورة” الفلسطينية 
بعد هيمنة اليمين الفلسطيني المتنفذ بقيادة ياسر عرفات وأنصار ”الدولة المستقلة” على كل مؤسسات 

م.ت.ف ومفاصل القرار الوطني الفلسطيني منذ العام 1974.
ولكن حدث مثل هذا في الجزائر وجنوب أفريقيا وايرلندا وغيرها وغيرها. واجهت الشعوب وحركات التحرر 
حاالت مشابهة، يمكن للقيادة أن تخون ،هداف الشعب وتشطب جوهر المشروع الوطني وتنحاز لمصالحها 
وخاصة إذا لم تجد من يحاسبها، وإذا انعدمت اآلليات الديمقراطية التي تمّكن الشعب من إزاحتها. ويعرف 
وعّذبوا  وقتلوا  الفرنسي ضد شعبهم  المستعمر  مع  تعاونوا  الذين  ”الِحركيين”  دور  مثاًل  الجزائري  الشعب 
على  يتفرجون  االستعمار،  مع  تتعاون  القتلة  العمالء  لقد كانت كتائب مسلحة من  وبنات جلدتهم.  أبناء 
ضباط فرنسا كيف يغتصبون الجزائريات، كان يلعب الجنود لعبة ”الرهان على جنس الجنين” في بطن المرأة 

الجزائرية الحامل قبل أن يبقروا بطنها ويعرفوا من هو ”الفائز” !.
اليوم بعد 25 سنة على الخديعة الكبرى )أوسلو( نقول الحمد هلل دائماً، لم تعد األصوات الرّافضة إلتفاقية 
أوسلو الخيانية وكيانها المسخ هي أصوات األقلية الفلسطينية، بل تقف األكثرية الشّعبية الفلسطينية 
في الوطن والشتات ضد مشروع التصفية وتعرف تماماً ماهية أضالعه، هذه الحقيقة على مرارتها، إال 
أنها تبشر بالخير، وتشيع أجواء من التحفز واألمل، والبحث عن الخالص الجماعي للخروج من مأزق أوسلو، 

الذي طال كل المجتمع والشعب، ولم تقتصر آثاره على شعبنا في الضفة والقطاع.
األزمة  المحتلة ويعمل على تعميق  الشاملة في عموم فلسطين  الفعلية  إدامة سلطته  يريد  االحتالل 
إلى  يسعى  كما  الوطنية،  الحركة  صفوف  في  والتفكك  الشرذمة  حالة  واستمرار  الّداخلية  الفلسطينية 
أو  مجدداً  الوطنية  للحركة  نهوض  أي  ومنع  القدس  و  الضفة  في  المقاومة  قوى  بنية  وضرب  اضعاف 
استعادة المبادرة، يريد أن تبقى السلطة المحلية تابعة له ويظل مرجعيتها الوحيدة في المناطق، يريد 
تنفيذ مشاريع االستيطان وتأبيد جدار الضم وتكريسه كحقيقة غير قابلة للتغيير والنقاش، يريد حسم 
القدس كعاصمة موحدة وأبدية لكيانه العنصري واستكمال مشروع التطهير العرقي الشامل، وعليه، يجب 
أن تكون أي سلطة فلسطينية تابعة له سلفاً، وتديرها شريحة فلسطينية وكيلة لالحتالل، طبقة محددة 
ارتبطت مصالحها بمصالح االحتالل، وشركاته ومستعمراته وفي عملية متشابكة ومتداخلة يصعب الفكاك 

أو الخالص منها.

http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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أمريكا وكيان السلطة:
التابع  اإلمبريالي االستعماري عموًما ال يحترمون قيادة سلطة أوسلو وال كيانها  المتحدة والغرب  الواليات 
أو تصغي  لهؤالء، وال تأخذهم في ميزان حساباتها  أمريكا أي وزن  المحتلة، وال تقيم  اهلل  رام  الذليل في 
لما يقولوه على محمل الجد، إن فريق أوسلو أصبح غير ذي صلة في إطار معسكر العدو وترتيباته اآلنية 

واالستراتيجية للمنطقة.
ولكن ملاذا؟

أوليس من مصلحة أمريكا تغليف وتجميل العالقة مع الفلسطينيين والظهور ولو شكال على األقل أنها ” 
تحترم” السلطة الفلسطينية؟ تستطيع أمريكا تمثيل دور الواسطة بين ” الطرفين ” اإلسرائيلي والفلسطيني، 

كما كانت تفعل ادارة بوش األب وكلينتون وبوش االبن وأوباما.
اإلدارة الجديدة تلعب باألوراق على المكشوف حتى لو أحرجت سلطة رام اهلل، وتتعامل اإلدارة األمريكية مع 
فريق السلطة في رام اهلل، باعتبارهم مجموعة الموظفين والوكالء المنتفعين ال أكثر وال أقل، وإذا فشلوا 
في أداء المهمة الموكلة إليهم يجرى تغييرهم واستبدالهم بوكالء وشخصيات فلسطينية أخرى ومن داخل 
الجوقة والطبقة الفاسدة ذاتها ، تماماً كما يفعل صاحب شركة تجارية مع موظفيه. وفي مرحلة أمريكية 
وقت  فال  األبيض  البيت  في  البيضاوي  المكتب  ترامب”  ”دونالد  الجشع  العقارات  تاجر  فيها  يحتل  جديدة 

للدبلوماسية والكالم الناعم مع وكالئه وتابعيه.. من يدفع المال هو المرجعية والمعلم!.
أمريكا تحاول ترجمة وفرض عملية التصفية واقعاً على األرض، تشطب القدس وحق العودة، وتعرف اإلدارة 
االمريكية أن في رام اهلل سلطة هزيلة وضعيفة ومتورطة إلى أذنيها. يقول دونالد ترامب في خطابه األخير 
األمريكية  الحدود  الجدار على  بناء  الجاري لمن يعارضوا خطته بشأن  بوالية ساوث ديكوتا في 7 سيبتمبر 
المكسيكية: ”الجدران تعمل، نعم، الجدران تعمل، ليقولوا إلسرائيل إن الجدران ال تعمل، شّيدت جدارها ونجحت 

تماماً”.
هكذا ُيعلن ترامب أن جدار الضم والنهب في فلسطين المحتلة، هو نموذجه الذي يحتذي به لبناء الجدار 
بين الواليات المتحدة والمكسيك، ويكرر ترامب مقوالته عن الجدار في وقت لم نعد نسمع كلمة واحدة من 

قيادات السلطة عن ”قرارات الشرعية الدولية بشأن الجدار”، فهل ُقضي األمر؟
أمريكا والنظام العربي النفطي وأوروبا قّدموا للسلطة ”الفلسطينية ” مليارات الدوالرات خالل عقدين ونصف، 
السالم”.  ”عملية  عبر  فلسطين  استعمار  مشروع  لتغطية  بل  وعريقات  وعباس  عرفات  عيون  أجل  من  ليس 
اإلسرائيلي  األمن  المسلحة، وحماية  المقاومة  السلطة هو مواجهة حركات  أن دور  المتحدة  الواليات  وتفهم 
ومستعمراته، هذه وظيفة السلطة، أن تكون أداة قمع وخادما لالحتالل وجسراً للتطبيع مع العرب. مجرد ُبرغي 
صغير في هيكلية واستراتيجية استعمارية متكاملة، هدفها القديم الجديد الهيمنة على شعوب وثروات 

المنطقة، انطالقا من فلسطين المحتلة.
إن الخروج من مأزق أوسلو يشترط انطالقة متجددة للثورة الفلسطينية والمشاركة الشعبية الفلسطينية 
الواسعة واالنتفاض على هذا الواقع كله، وهذا يعني القطع مع كيان أوسلو المتداعي على كافة األصعدة، 
الرئيسية  القوى  وإعالن  موحدة،  نقابية  واتحادات  مؤسسات  على  قائمة  وطنية  بناء شرعية  أيضا  ويشترط 
وإعالن  والشتات،  الوطن  في  للمقاومة  الشعبية  الحاضنة  وتعزيز صمود  والتحرير  المقاومة  جبهة  تشكيل 
كافة  بمشاركة  الوطني  الميثاق  تجديد  على  وتعمل  الوطنية،  والحقوق  الثوابت  وتحمي  تصون  مواثيق 
تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. إن هذه التحديات هي في الواقع مهام وطنية كبرى ذات 

طبيعة مباشرة واستراتيجية، ولن تأتي دفعة واحدة أو تتحقق في أسابيع وشهور وبضع سنين.

http://hadfnews.ps/post/43518/<062F><0648><0646><0627><0644><062F>-<062A><0631><0627><0645><0628>
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يقول المؤرخ )إيالن بابيه( إنَّ وقائع التاريخ تؤكد أنَّ فلسطين أصبحت منذ ثالثة آالف سنة كياًنا ثقافًيا 
وإثنًيا متميًزا ومستمًرا في التاريخ؛ وال يغيُّر من هذه الحقيقة أّن فلسطين خضعت لغزاة من الخارج ومن 

بينهم اإلسرائيليون الذين حكموها لنحو )77( سنة 23 – 1000 ق. م(.
أصبح  قد  الفلسطيني  الكيان  كان  األولى،  العالميَّة  الحرب  بعد  البريطاني  لالحتالل  فلسطين  خضعت  وعندما 
كياًنا  آنذاك  فلسطين  ُأعلنت  وقد  الحديثة.  المجتمعات  تميِّز  التي  المختلفة  الحياة  مناحي  في  متطورًا  مجتمًعا 
االنتدابية،  بالحدود  ُتعرف  وأصبحت  فلسطين،  على  البريطاني  االنتداب  بحدود  مت  ُرسِّ جغرافيِّة  بحدود  سياسًيا 

وبمساحة تبلغ نحو )27( ألف كيلو متر مربع.
ى الشعراء، وُنظمت األناشيد؛ وفي سبيل والحفاظ على هويته العربية أشعل أبناؤه االنتفاضات  بهذا الوطن تغنَّ
والثورات، على امتداد سنوات االنتداب البريطاني الذي عمل على تنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود 

في فلسطين.
لقد جرى تدمير هذا الكيان على يد الغزاة الصهاينة في العام 1948 الذي أصبح ُيعرف بعام النكبة. فقد استولى الصهاينة 
عبيًدا.  يريدون  وال  األرض  يريدون  كانوا  قادتهم،  بحسب  الصهاينة،  أهلها ألن  )78%( وطردوا  فلسطين  أراضي  على معظم 
واالقتصادّية  االجتماعّية  الروابط  وتفّككت  االجتماعّية،  بِْنيتة  وانهارت  لكيانه،  الماديَّة  القاعدة  فلسطين  فقَد شعب  وبذلك، 

تين في دول الجوار وفي ما تبقى من فلسطين. لوا إلى الجئين مشتَّ والسياسّية التي كانت تربط بين أبنائه الذين تحوَّ
يعد سنوات من الضياع، وفي أواخر الخمسينّيات بدأت أصوات فلسطينية ترتفع مطالبًة بإيجاد كياٍن فلسطيني يعبِّر عن 

القضّية الفلسطينية ويتولَّى تعبئة الفلسطينيين وإعدادهم لمعركة العودة.
وفي عام 1964 قرّر مؤتمر القمة العربية األول )القاهرة، يناير 4691( تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة 
الدول العربية، االتصال بالفلسطينيين والدول العربية وتقديم تصّور إلنشاء كيان يتحدث باسم الشعب الفلسطيني. وقد ُتوِّج 
نشاط الشقيري بانعقاد المؤتمر الفلسطيني األول ) القدس ، أيار/مايو 1964( الذي أعلن إنشاَء منظمة التحرير الفلسطينية 

تحت شعارالكيان.

منظمة التحرير – الكيان الجديد
وا حولها بحماسة وإخالص. فقد  ابتهجت الجماهير الفلسطينية، والالجئون منهم على وجه الخصوص بقيام المنظمة، والتفُّ
ت واللجوء.  كت وضعفت بظروف التشتُّ رأوا فيها إحياًء للكيان الذي انهار في عام النكبة، وتجديًدا للروابط االجتماعّية التي تفكَّ
الوطنّية  المرجعّية  وأصبحت  وجودهم،  أماكن  في  الفلسطينيين  من  كبيرة  أعداًدا  واجهزتها  المنظمة  مؤسسات  واستوعبت 

ل الشرعيَّ الوحيد للشعب الفلسطيني.  لهم قبل أن ُتعلن الدول العربية اعترافها بالمنظمة الممثِّ والسياسّية التي تمثِّ
رت الطاقات الثورّية  ذها الفدائيون ضد الغزاة الصهاينة تأثير عميق في الفلسطينيين،ففجَّ كان للعملّيات العسكرّية التي نفَّ
الكامنة عندهم، وأْحَيت،مع األنشطة والبرامج الثقافّية والفنّية، الروح الجمعّية لديهم، وبعثت فيهم األمل في العودة واسترجاع 

الوطن الذي ضاع.

 الوطن ُملك األجيال ال يملك أٌي منها التنازل عنه أو
عن جزٍء منه

أوسلو والتدمير الذاتي

 شحادة موسى
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ولذا، سوف ُيصاب الفلسطينيون بصدمة وخيبة أمل كبيرة عندما تفاجُئهم المنظمة وتقول بعْظَمة لسانها إّن هذا الوطن 
ليس لهم بل هو حٌق للغزاة الذين طردوهم منه.

أوسلو: انقالب على الذات
يمكن إجمال ما انطوى عليه اتفاق أوسلو ونتائجه بأنه كان ارتداًدا على كلِّ ما َبنْته الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار 
التراث  على  وتطاواًل  وثقافّية،  اجتماعّية  هيئات  ومن  مؤسسات  من  أقامته  لما  وهدًما  المسلحة،  والمقاومة  التحرير  منظمة 

الشعبيِّ والهوّية الوطنّية، وقمًعا لطموحات األجيال القادمة في التحرير والعودة، كما يظهر في مجاالت كثيرة، منها:

الكيان
إّن اللحظة التي جرى فيها التوقيع الرسمي التفاق أوسلو، هي اللحظة التي َكتبْت فيها منظمة التحرير إنهاَء ذاتها، وتدميَر 
ده، وما أنشأته من أجهزة ومؤسسات، ويأتي في مقدمة النتائج الخطرة التي انطوى عليها االتفاق، تفتيت  ما كانت ُتجسِّ
البنية االجتماعية – السياسية أو الكيان المعبَّر عنه بالمنظمة. فقد أعاد االتفاق هذه الوضعّية الكيانّية الى البداية، أي الى ما 
ة« الشعوب: شعب السلطة )في الضفة والقطاع(، وشعب ال  ل الشعَب الواحد الى »وضعيِّ تعرَّضت له بسبب النكبة واللجوء،وحوَّ

يه بعضهم فلسطينيي إسرائيل، وشعب اللجوِء والشتات. 48، أي ما يسمِّ
ل مرَّة  وبذلك كان االتفاق نقطة فاصلة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي مصير فلسطين والفلسطينيين. فألوَّ
لة للشعب الفلسطيني، االعتراف بإسرائيل والتنازل عن )87%( من مساحة الوطن  يتجرَّأ فريق فلسطيني، وباسم المنظّمة الممثِّ
الفلسطيني، وليس صحيًحا على اإلطالق أّن االتفاق كان بفعل االضطرار الناجم عن ظروف خارجية، مثل اجتياح العراق للكويت 

وتبعاته، وانهيار االتحاد السوفياتي وتداعياته.
فلقد أوضح هاني الحسن، أحد قادة حركة فتح القريبين من ياسر عرفات ، في محاضرته الشهيرة في لندن سنة 1989 
ُجه لالعتراف بإسرائيل، كان قبل ذلك بسنوات كثيرة. قال الحسن: »إنني من موقعي في مركز ُصنع السياسة  أّن ذلك، أي التوَّ
ار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية، كانوا ُمْنشغلين في العشرين سنة  نون قادة التيَّ الفلسطينية أقول بأن الذين يكوِّ
ة من جانبنا للوصول الى حلٍّ وسط مع إسرائيل؛ منذ عام 1968، بدأ ياسرعرفات  الماضية في صراع حياة أو موت لتحضير األرضيِّ
ة، أي الحاجة إلى حلٍّ سياسيٍّ إنساني لنزاعنا مع إسرائيل«.  وأولئك الذين كانوا زمالؤه األساسيِّين في »فتح« يستجيبون للواقعيِّ

وهكذا يتضح أّن اتفاق أوسلو كان ذلك«الحلُّ الوسط«.
ز على تنظيم الترتيبات السياسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهذه  وينبغي االنتباه الى أنَّ االتفاق تركَّ
األمور تأتي عادًة في النهاية في االتفاقيات المماثلة، أي بعد االنتهاء من االتفاق على القضايا األساسّية. والحقيقة أنَّ االتفاق 
لم يكن في جوهره غير ذلك؛ فال شيء عن حق العودة ، أو تقرير المصير، أو األرض الفلسطينية التي سُتقاُم عليها السلطة 

الفلسطينية.
منظمة التحرير الفلسطينية

ا في تركيز اهتمام السلطة  لقد حلَّت السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب االتفاق، مكان منظمة التحرير؛ وظهر ذلك جليًّ
يه،  على مؤسسات السلطة وأجهزتها على حساب مؤسسات المنظمة التي أخذت في التراجع والتالشي ولم يعد لها من دوٍر تؤدِّ
وأصبحت السلطة عملًيا هي المرجعية الفلسطينية. ومّما ُيعزِّز هذا الوضع احتفاظ رئيس السلطة بمنصب رئيس المنظمة، علًما 

أنَّ دوره ومكانته يأتي من صفته رئيَس السلطة.
ويشير هذا الوضع، من جهة أخرى، الى عدم جدوى ما تطرحه الفصائل الفلسطينية عن إحياء منظمة التحرير؛ ففي ظلِّ الدور 

الذي تمارسه السلطة لن يكون للمنظمة دوٌر فاعٌل ومستقل.
الالجئون

وكان  التحرير؛  منظمة  إلنشاء  المباشر  السبَب  الالجئين  وجود  كان  لقد  الفلسطينيين.  لالجئين  قاتلة  كطعنٍة  االتفاق  جاء 
ة،  الالجئون وقوَد العمل الفدائي، وخّزاَن التضحيات الهائلة التي بذلوها تحت راية المنظمة. وفجأة وجدوا أنفسهم بدون مرجعيَّ
العودة، خصوًصا أنَّ رئيس  المنظمة جعلتهم في اتفاق أوسلو مادًة للتفاوض، مع ميٍل ُمضَمر للتنازل أيًضا عن حق  بل إّن 

السلطة والمنظمة وعرّاب أوسلو، يكرِّر أنَّ عودة الالجئين تعني تدمير إسرائيل، وأنه شخصًيا ال يريد العودة الى مسقط رأسه.
النكبة، وهؤالء  عام  منها في  ُطردوا  التي  وأرضهم  الالجئون  الفلسطينية في جوهرها هي هؤالء  القضية  فإّن  وللتذكير؛ 
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الالجئون هم نصف الشعب الفلسطيني إذ يبلغ عددهم بحسب سجاّلت األونروا نحو ستة ماليين نسمة، ويؤلِّف المقيمون منهم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة)24%( من السكان فيهما.

لهم، وولَّد ذلك عندهم شعورًا بالضياع والخوف من الحاضر  ة التي ُتمثِّ ال شك في أنَّ الالجئين فقدوا باتفاق أوسلو المرجعيَّ
والمستقبل؛ إالَّ أنَّ الروح الثورية عندهم، كما هي عند شعبنا عامة ال تخبو، وخّزان التضحيات الينضب. وفي قطاع غزة حيث 
َك هذا الشعب بحقه في  اتها األخيرة في مسيرات العودة تمسُّ الالجئون نحو )07%( من سكانه، تؤكد المقاومة األسطورية وتجليَّ

العودة وفي النضال المستمر حتى ينتزع هذا الحق.

الدولة
يزعم أصحاب أوسلو أنَّ االتفاق يتضّمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقع بعض الكّتاب 

والمثقفين في خطأٍ جسيم عندما يردِّدون ذلك وكأنه حقيقة مسلٌَّم بها.
من المعروف أنَّ الدولة بالتعريف هي أرض وشعب ُيقيُم عليها، وحكومة تمارس السيادة على اإلقليم. واتفاق أوسلو يخلو 
من أيِّ ذكر ألرض فلسطينية، أو سيادة فلسطينية عليها. وأقصى ما قبلت به إسرائيل هو أْن تكون األراضي التي ُتقام فيها 
السلطة الفلسطينية أراٍض متنازٍع عليها، والسلطة فيها حكٌم ذاتي، أي على السكان فقط. أّما الشعب؛ فقد قبلت إسرائيل 
ة فلسطينية؛ فالشعب بالمفهوم السياسي هو األُّمة )noitan( التي قامت عليها  بوجود شعٍب فلسطيني ولكن ليس بوجود أُمَّ

الدولة الحديثة.
ع االتفاق عن الجانب اإلسرائيلي،يقول إنَّ الفلسطينيين طالبوا في  ومما يجدر ذكره في هذا المقام، أنَّ شمعون بيريز الذي وقَّ
ة، ورؤية  ة )lanoitan( ولكن قلنا ال، بل سلطة فلسطينية. وفي هذا تأكيد لمسألة الدولة األمَّ مفاوضات أوسلو بسلطة وطنيِّ

إسرائيل بعدم انطباقها على الفلسطينيين.
ويقول أبو عالء، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في أوسلو، في روايته عن المفاوضات، إنَّ السيادة هي لمن يمارسها على 

األرض.
والسؤال هو هل بمقدور الفلسطينيين إقامة دولة على أرض يسيطر عليها الطرف اآلخر ما لم يعترف بها أرًضا فلسطينية؟

التدمير املمنهج
عه ويواصل  ط له ووقَّ إنَّ الحديث عن اتفاق أوسلو ال ينفصل عن أصحابه. فليس االتفاق وما نتج عنه إاّل من ُصنع من خطَّ

االلتزام به، ويعمل على تنفيذ ما يتعّدى االتفاق نفسه.
ة، وضياع  ة التمثيليَّ ة لالتفاق وهي: تفتيت الكيان الفلسطيني الموَّحد، وغياب المرِجعيَّ لقد أُشير آنًفا إلى إبراز النتائج السلبيِّ

ي الخارج. الالجئين وفلسطينيِّ
ذين فيها، في عملية تدمير  لين برئاسة السلطة والمتنفِّ غير أنَّ أصحاب أوسلو لم يقفوا عند هذا الحد؛ وإنما استمروا، ُمَمثَّ
ٌه  توجُّ واإلعالمي،  السياسي  خطابهم  وفي  مواقفهم  في  ويظهر  وحاضرًا.  ماضًيا  بكلِّيَّتها،  فلسطين  تطال  األبعاد  متعددة 
إليجاد ثقافٍة جديدة ووعٍي جديد نقيٍض لما استقرَّ في ذاكرة األجيال الفلسطينية ووجدانها. ففي خطابهم أصبحت فلسطين 
باسمها وكيانها هي الضفة الغربية وقطاع غزة، والقضية الفلسطينية هي احتالل هاتين المنطقتين، والشعب الفلسطيني 

هم المقيمون فيهما؛ أّما فلسطينّيو ال 84 فهم رعايا دولة إسرائيل، والالجئون »قضية« ُتحلُّ باالتفاق مع إسرائيل.
ويتضمن الخطاب تشويه التاريخ الفلسطيني؛ فال يلتزم بالسرديَّة الفلسطينية أمام السرديَّة الصهيونية التي تشمل أسماَء 
األماكن واألحداث التاريخية ومواقعها، ومن هذه ما َيشغُل مكانة خاصة من التقدير واالحترام في الذاكرة الفلسطينية الجمعيَّة.

د اإلساَءة للمقاومة فكرًا وممارسًة،  وينتهج أصحاب أوسلو نهًجا يؤدي إلى إقفال المستقبل أمام الفلسطينيين، وذلك بتعمُّ
ما  الفلسطينيون  فيفقد  فاعليَّتها،  ونزع  التحرير،  منظمة  من  بقي  بما  اإلمساك  على  ويصرُّون  العنف.  يسّمونه  ما  وتجريم 
ة واحدة؛ وهم بذلك يضعون الشعب الفلسطيني في مأزق جديد يصعب الخروج منه. ة جامعة وكيانيَّ يحتاجون إليه من مرجعيَّ

نت بفعل اتفاق أوسلو. فأصحاب االتفاق يرون فيه، وفي السلطة التي  وبعد؛ فإّن الواقع ُيشير الى استمرار الحالة التي تكوَّ
نشأت بموجبه إنجازهم التاريخي، ويواصلون مساعيهم لجعل القوى والشخصيات الفلسطينية ُتسلِّم بصحة موقفهم، وتسير 
واالنقسام، تسعى إلقناع رئيس  الخالف  اليه  ينزلق  أْن  مّما يمكن  المقابل، وخوًفا  الفلسطينية في  والفصائل  على نهجهم. 
ر، إلى أين سيمضي  السلطة والمتنفذين فيها بتغيير نهجهم واالنعطاف نحو مسيرة جديدة.وهكذا يظل ذلك السؤال المحيِّ

بنا أوسلو؟
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ملخص:
يهدف الباحث إلى دراسة تأثيرات وانعكاسات اتفاق أوسلو على األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية: برامجهم الثقافية 
والتنظيمية-البنى الهيكلية-المعنويات-الحياة اليومية-... إلخ. ورّكز الباحث المشاهدة على تجارب األسرى القدامى الذين عاشوا 
فترة التسعينات من القرن الماضي، بما فيها التجربة الشخصية للباحث نفسه. وبذلك تعتمد الدراسة على تحليل محتوى »13« مقابلة 
مع أسرى فلسطينيين وعرب مرّوا بتلك المرحلة، وكذلك على تحليل وثائق وأراشيف تنظيمية ما زالت موجودة في السجون تحاكي 
التجربة. والهدف هو فحص مدى تأثير االتفاقية وما تبعها من اتفاقيات )القاهرة1+2-طابا-واي ريفير...إلخ( على أوضاع الحركة 
التحليلي- المنهج  على  اعتمادًا  ككل،  الحركة  تلك  منظومة  على  الكبيرة  والثقافية  البنيوية  التحّوالت  البحث  يعالج  لذا  األسيرة، 
التاريخي ودراسة العالقات المتبادلة لتجارب األسرى وممارساتهم بعد توقيع االتفاقية، مستنتجًا أن أهم تأثيرات االتفاقية المشئومة 
هي تراجع الحركة األسيرة وتفككها وغياب الثقة باألطر التنظيمية، وبالتالي تغيير مجمل مكونات منظومة األسر، بما فيها تماسك 

الحركة األسيرة وقيمها واستعداديتها الكفاحية.

الكلمات املفتاحّية:
حركة أسيرة-اتفاق أوسلو-تنظيمات وطنّية وإسالمية-برامج تنظيمية-ثقافة وقيم حزبّية.

مقدمة
أكثر من 9 آالف أسير ومعتقل فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من 25 مركز تحقيق وتوقيف بين سجن ومعتقل، 
كانوا عشية التوقيع على اتفاق أوسلو يرضخون في الباستيالت الصهيونية في شروط غير إنسانية، وحكم عليهم أن يقعوا 
بحكم الدوافع والمنطق الذي حكم المفاوضات الثنائية واالتفاقات المتمخضة عنها، ضحايا لالبتزاز السياسي وتصفية الحسابات 
السياسية  السلطات  تحددها  أسس  على  الصهيونية  واألمنية  العسكرية  السلطات  قبل  من  وأفراد  وفئات  كجماعات  معهم 

والعسكرية والمخابراتية ومصلحة السجون1.
لقد شكلت المضامين التي حملها اتفاق أوسلو حالة انقالب جارفة على مجمل القيم والمبادئ والمفاهيم التي تربى عليها 
التحرر  حركة  وتاريخ  واقع  إلى  مستندين  لألسرى،  وتعليمي  تدريبي  كمنهج  الفلسطينية  التنظيمات  واعتمدتها  األسرى 
الفلسطينية ومبادئها القائمة على المقاومة والكفاح وتحقيق العودة والدولة وتقرير المصير والتحرير الكامل للتراب الوطني 
التأثيرات  الفلسطيني على أساس تفكيك المشروع الصهيوني وإزالة االحتالل بشكل تام. بهذا السياق تتطرق الدراسة إلى 

المباشرة التي حصلت على أداء التنظيمات واألفراد وعلى منظومة القيم الثورية التي كانت سائدة.
هناك عدة مقاالت ودراسات )غالبيتها غير ممنهجة( تناولت أوضاع الحركة األسيرة، قلة من هذه الدراسات خرجت من رحم األسر، 
واختزلت معظمها في اإلحصاءات التي أعدتها الدوائر الرسمية التابعة للسلطة الحقاً، أو تلك التي أعدتها بعض المنظمات 
على  أثرت  التي  السيكولوجية  العوامل  في  وتخوض  أنفسهم،  األسرى  تجربة  تنقل  دراسات  نرى  ما  نادراً  لكن  الحقوقية)2(. 

العوامل الذاتية للحركة األسيرة، وبالتالي على مجمل أوضاع الحركة وتحديداً في السجون المركزية. 
الروح  انتقادها أو كشف عيوبها وسلبياتها بحكم  وعادة تضع كتابات األسرى في إطار هالة نوعية خاصة تجد حرجاً في 

السائدة في تمجيد وتعظيم الفدائي المقاتل...
الفلسطينية  التنظيمات  الفلسطينية ودور  الحركة األسيرة  التي طرأت على  التحّوالت  الدراسة إلى تحديد أبرز  تهدف هذه 
ومكانتها وبرامجها والدوافع الذاتية لألسرى بعد اتفاق أوسلو، وما تمخض عنه من اتفاقيات ثنائية أخرى، وألجل القيام بذلك، 
نطرح األسئلة االستكشافية التالية: كيف كانت الحركة األسيرة بشكل عام بنيوياً ومعنوياً؟ ما المالمح العامة للتغيرات التي 
طرأت على السجون؟ هل تغيرت القيم األخالقية بعد االتفاق؟ وكيف؟ ولماذا؟ ومدى انعكاس ذلك على السجون بشكل عام 
واألسرى بشكل خاص؟ وما طبيعة العالقة التي نسجت بين األسرى ومؤسسات السلطة الناشئة، وكيف نقرأ تأثيراتها؟ وأخيراً، 

 اتفاق أوسلو منعطفات في مسيرة األسرى
الفلسطينيين

األسير/ شادي الشرفا



 62

حصاد ربع قرنأوسلو

هل عجزت الحركة األسيرة عن تجاوز أزمتها بعد انقضاء أكثر من عقدين ونصف على اتفاق أوسلو؟
في هذا اإلطار، تسعى الدراسة -الذي يرجى أن تكون باكورة سلسلة من الدراسات الهادفة-إلى تشخيص أوضاع الحركة األسيرة 
قبل وبعد أوسلو، ومراجعة البرامج والفعاليات التنظيمية وتغيراتها، من منظور االختيار العقالني للتأكد من طبيعة التأثيرات 
السلبية المخيفة التي آلت بالسجون بعد االتفاقية وخطورة ما جرى في السجون ليس على األسرى وحدهم، إنما على المجتمع 
الفلسطيني ككل، باعتبار األسرى مكون أساسي وفّعال لهذا المجتمع، وبهذا السياق نتطرق إلى العالقة بين تردي أوضاع 

الحركة األسيرة من جهة، واتفاق أوسلو وتبعاته من جهة أخرى كفرضية بحثية تنتهج االستقراء واالستنباط في آن.
اإلطار النظري واملنهجي

تستند هذه الدراسة إلى ثالثة من طرائق البحث:
31 مقابلة شبه منظمة مع أسرى عاشوا التجربة، وتحليل المحتوى للوثائق التنظيمية واألراشيف لبعض التنظيمات)3(، وإجراء 

مقارنة ومقاربة تاريخية ألبرز التحوالت على المسرح االعتقالي قبل وبعد االتفاقية وصوالً للعام 2000.
أجريت المقابالت مع عينة قصدية من مختلف التنظيمات، فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والجهاد اإلسالمي 
وحماس والمقاومة السرية)4( انطالقاً من معايشتهم التجربة بما فيها تجربة الباحث نفسه، وراعت الوضع التنظيمي الهيكلي 
الشخص  الى تحويلهم  اتفاق أوسلو، إضافة  السيكولوجية عليهم بعد توقيع  والمؤثرات  التي عاشوا بها  بالسجون  ودورهم 
لحدث)5(،ولقد اخذ باالعتبار عدة معايير منها: االنتماء األيديولوجي-السياسي، الموقع الجغرافي)السجن(، المرتبة الحزبية، وحدة 
التجربة المعايشة، ويعكس البحث تنوع األسرى من حيث المعايير المذكورة أعاله. ألن حجم العينة صغير نسبياً وعليه، لم اتجه 
إلى إنتاج أي استبيانات إحصائية، وال أدعي أنها عينة ممثلة احصائيا؛ لذا لم استخدم النسب المئوية، إنما استعداد عام لبعض 

المتغيرات وبنفس الوقت تم مراعاة خصوصية كل أسير لذا تجنبنا عرض األسماء بشكل عام.
وتكمن المشكلة البحثية في استمرار صدى التشرذم نسبياً الذي آل بالحركة األسيرة بعد توقيع اتفاق أوسلو حتى لما بعد 
الحالي في سبتمبر  السجون - يبلغ تعدادها  التي دخلت  الهائلة  األعداد  انطلقت عام 2000. فبرغم  التي  الثانية  االنتفاضة 
االتفاق  يعانيه  الذي  السريري  الموت  إلى  إضافة  األسرى-   شؤون  لهيئة  إحصائية  آخر  حسب  أسير   7500 جوالي   2013
والذي لم يبق منه اال ما يخدم المصالح الصهيونية، فان أوضاع السجون لم تعد كسابق عهدها من حيث التنظيم واإلدارة 
والتثقيف والعالقات الداخلية واستعدادية المواجهة.رغم مالمح التغيير اإليجابي البطيئة نسبياً في السنوات األخيرة لدى بعض 
التنظيمات إال أن الحالة ما زالت تسودها صفة اإلحباط والتراجع، ما َيَدُع التساؤل قائماً حول التأثير بعيد المدى لالتفاقية رغم 

مرور أكثر من عقدين ونصف على إبرامها.
ومن الجدير ذكره أن أهمية الدراسة تنطلق من العدد الضخم للمعتقلين السياسيين الفلسطينيين. فمنذ احتالل »إسرائيل« لما 
تبقى من األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها عام 1984 وذلك في حرب عام 1967 اعتقلت حوالي 800 ألف مواطن 
فلسطيني)6(وهذا العدد الكبير يؤثر بشكٍل مباشر على المجتمع الفلسطيني الصغير نسبياً. فداللة الحركة األسيرة هي باألساس 

دراسة أبرز مكونات المجتمع الفلسطيني.
مقدمة البد منها

يعد االنخراط بالمشروع األمريكي-الصهيوني للتسوية أحد أبرز الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني والتي أدت الى تراجع 
الحركة االسيرة وتردي أوضاعها. فقد جاء اتفاق أوسلو مفاجئاً وصادماً ألغلب قطاعات االسرى، فيما رآه البعض اآلخر »المسار 
الطبيعي والمحتوم النهيار القيادة البرجوازية واليمينية وارتجاف قيادة م.ت.ف وانهيار خطها السياسي، والذي بدأ يتآكل 
المنظمة ما يسمى  1949)7(، حيث تبنت  األول من حزيران من عام  الرباط في  الفلسطيني في  الوطني  المجلس  بعد دورة 
ببرنامج النقاط العشر ومنها مبدأ إقامة السلطة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره أو انتزاعه، مما أدى الى انقسام التيارات 
الجبهة  الفلسطينية. وقد حذرت  للقضية  التصفوية  للحلول  التسوية، واآلخر رافض  الى معسكرين: أحدهما مع  الفلسطينية 
تصفية  محاولة  عبر  الذاتية  اإلدارة  مشروع  »فرض  من  الرفض  جبهة  قاد  الذي  الفصيل  باعتبارها  فلسطين  لتحرير  الشعبية 

مقاومة جماهيرنا داخل فلسطين)8(.
وفي هذا السياق شكل توقيع اتفاق اعالن المبادئ وتبادل االعتراف ما بين القيادة المهيمنة في م.ت.ف والكيان الصهيوني 
المتنفذة  القيادة  تلك  مارسته  الذي  السياسي  الهبوط  فان  وبذلك  المعاصر)9(.  الوطني  نظالنا  النوعية في  االنعطاف  نقطة 
فقد شكل  الفلسطينيين.  االسرى  على  األثر  من  الكثير  وحملت  القيادة  تلك  في  وتحوالتها  الطبقية  للمواقع  انعكاساً  كان 
االتفاق صدمة حقيقية لهم والذين رأوا بأوسلو خيانة لنضالهم ولتاريخهم وللمبادئ الثورية التي نشأوا عليها، رغم تأييد 
البعض لالتفاق تحديداً من حركة »فتح«، ااّل أن السائد كان الشعور باالستياء والغضب الشديدين، خاصًة وأن االتفاق جاء واضحاً 
يعترف بحق »إسرائيل« بالوجود، وجاء أيضاً معبراً عن السياسة اإلسرائيلية االستعمارية االستيطانية التي تعادي حق الشعب 
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الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة)10(ولم تكن أوسلو تقدم الحد األدنى مما طالب به الفلسطينيين على 
حد تعبير الحكيم » جورج حبش )11(.

المجتمعية  القطاعات  أغلب  لدى  معروفة  باتت  التي  االتفاق  بنود  تشريح  بصدد  لسنا  الدراسة،  غرض  تحقيق  أجل  من 
الفلسطينية، والتي تعيش مرارة تداعيات أوسلو السلبية يومياً في كافة النواحي السياسية االقتصادية واالجتماعية واألخالقية 

واألمنية...وهنا فان تركيزنا سيتمحور حول الحياة االعتقالية بفترة التسعينات من القرن الماضي ارتباطاً باتفاقيات أوسلو.
إرهاصات التراجع مع عقد مؤتمر مدريد

ومراكز  والمعتقالت  السجون  مختلف  على  موزعين  أسير،  ألف   41 يناهز  ما  األولى  االنتفاضة  ذروة  في  األسرى  أعداد  وصل 
التحقيق والتوقيف.  وانتشرت تلك السجون والمراكز والمعتقالت في مختلف أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 و1967، 
وكان االكتظاظ يفرض على قيادة الحركة األسيرة المناضلة نظام حياة اعتقالية صارم مبني على أسس وقواعد تنظيمية تضبط 
العالقة الداخلية للحركة األسيرة داخل التنظيم الواحد أو جميع التنظيمات، والعالقات الخارجية مع اإلدارة، وتحد من التناقضات 
موجة  منها  عوامل  لعدة  انعكاساً  كانت  الحزبية  البرامج  هذه  والتحشيد.  والتعبئة  التثقيف  وبرامج  االنضباط  عبر  الداخلية 
التصعيد في النضال الوطني الفلسطيني والتوافق العام لدى مختلف الفصائل على تصعيد حدة االشتباك مع االحتالل، بما 

في ذلك الفصائل التي انخرطت في التسوية الحقاً.
ثم جاء مؤتمر مدريد عام 121991، بما حمله من انقسام على الساحة الفلسطينية ومن اختالف جذري بين القوى التي راهنت 
على هذا المسار وتحديداَ حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة من جهة، وباقي القوى الفلسطينية من جهة أخرى وتحديداً 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كانت القوة الثانية في الساحة الفلسطينية آنذاك. هذا االنقسام عكس نفسه على 

السجون وعلى العالقات بين القوى الفلسطينية فيما بينها، إضافة إلى العالقة مع إدارة السجون الصهيونية.
وأوضاع السجون كانت مزريه من كافة الجوانب اإلنسانية المعيشية، خاصة في ظل حالة االكتظاظ واألعداد المتدفقة يومياً 
إلى السجون، نتيجة حالة الغليان في الشارع الفلسطيني وتصاعد االنتفاضة و«انتقال ثقل الثورة الفلسطينية إلى الداخل)13( 
الدولية تفرض نفسها وتؤثر  المتغيرات  التحرري. ثم بدأت  الفلسطيني  الوطني  ومشاركة جماهيرية غير مسبوقة بالنضال 
وحرب  الدومينو،  كأحجار  االشتراكية  المنظومة  انهيار  رافقه  وما  السوفيتي  االتحاد  انهيار  منها  الفلسطينية،  الساحة  على 
الخليج الثانية عام 1991 والتحالف الدولي الذي أنشأته أمريكا لضرب المقومات العراقية، كان كل ذلك محل جدل واسع في 
السجون، خاصة بعد مشاركة أغلبية األنظمة العربية في تحالف الحرب الطاحنة ضد العراق وما رافقها من محاولة إرضاء العرب 
وتعويضهم عبر جرجرتهم إلى مؤتمر مدريد14، ثم حضور شخصيات فلسطينية من الداخل ممثلين في الوفد األردني )عبد 
الشافعي - الحسيني - عشراوي... إلخ( ، وقد تباينت آراء المعتقلين حول المؤتمر، خاصة الجبهة الشعبية حيث اعتبروا أن 
ياسر عرفات يسعى الستثمار االنتفاضة على وجه السرعة، فيما بررت قيادة فتح في السجون الحدث بأنه لم يعد للفلسطينيين 
خيار آخر سوى التسوية في ظل الحصار المفروض على م.ت.ف، وموقف عرفات الداعم لصدام وتداعياته على المستوى العربي. 
انعكاساته على األسرى خاصة من حركة فتح والذين تلقوا من قياداتهم رسائل مطمئنة تؤكد  وكان النعقاد مؤتمر مدريد 
على أن اإلفراج عن األسرى بات مسألة وقت. وكان من الطبيعي أن يبدأ االنشغال باإلفراجات مما أدى تدريجياً إلى تراجع األداء 

التنظيمي والثقافي داخل السجون.
أنضجت الظروف السياسية تلك االستعداد الفصائلي للعمل على إطالق إضراب مفتوح عن الطعام بأكثر مشاركة ممكنة من 
قبل السجون، وهكذا انطلقت حرب األمعاء الخاوية في اإلضراب االستراتيجي المسمى »فرسان الحرية« عام 1992 ليكون لهذا 

اإلضراب المطلبي النقلة النوعية في أوضاع السجون من مختلف النواحي.
فاإلضراب الذي استمر 17 يوم، وشاركت فيه جميع السجون المركزية في الداخل المحتل، إضافة إلى أبرز السجون في الضفة 

)جنيد -نابلس ... إلخ( بتعداد حوالي 4500 مضرب عن الطعام، هذا اإلضراب حقق أبرز اإلنجازات الحياتية الهامة.
ويروي األسرى أن تعامل اإلدارة مع هذا اإلضراب لم يكن مسبوقاً: حيث تعمد السجانين عدم االحتكاك أو التنكيل باألسرى 
بخالف التجارب السابقة للمضربين، واعتقد األسرى أن إدارة السجون قد تلقت أوامر من الجهات العسكرية لضبط األمور داخل 
السجون كي ال ينعكس ذلك على الشارع الفلسطيني والذي انطلق بموجة من أكبر موجات الدعم لألسرى منذ تاريخ االحتالل. 
لكن ما كشف الحقاً هو أن إدارة مصلحة السجون، قد تلقت تعليماتها من الجهات الرسمية السياسية بالتعاطي باإليجاب مع 
اإلضراب ألنهم ال يريدون تعطيل للمسار التفاوضي الثنائي السري الذي انطلق من رحم مدريد مع الجانب الفلسطيني. وقد 
أعرب )يوسي سريد( من حزب ميرتس، الذي كان أصاًل في الحكومة آنذاك عن ذلك بقوله: إننا رأينا تجاوًبا غير مسبوق ومفاجئ 
من قبل قيادة فتح للتوقيع على اتفاق تاريخي يعترف به الفلسطينيين بالحق التاريخي والوجودي«إلسرائيل«، ولم نكن نريد 

إعاقة هذا اإلنجاز النوعي الذي من شأنه إنهاء النزاع ضمن المنظور الصهيوني..)15(.

http://hadfnews.ps/post/45566/<062C><0648><0631><062C>-<062D><0628><0634>
http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
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أدخل اإلضراب إلى السجون إنجازات عديدة، وصارت الكانتينة والتلفزيون الذي زادت قنواته عنواناً لمرحلة جديدة، وفي الوقت 
الذي حاولت به بعض الفصائل في السجون الحفاظ على الحد المعقول من برامج التعبئة الحزبية، فإن قطاع واسع من األسرى 
بدأ يحمل هموماً ذاتية ومضموناً مختلفاً عن السابق. مما شكل نوعاً من الهبوط في المستوى الثقافي العام وخاصة بعد 
جالء اإلستعدادية للقيادة البرجوازية في م.ت.ف لالعتراف بإسرائيل. هذا التراجع كان طفيفاً ومتفاوتاً بين فصيل وآخر، حتى 
جاء اتفاق أوسلو وتوقيع »إعالن المبادئ« في واشنطن، وبدأ بعدها مسلسل االنحدار: علماً أنه قد نشأت قناة أوسلو من خالل 
العالقات الشخصية بين قيادات وشخصيات »إسرائيلية و«نرويجية فلسطينية«، قادت هذه العالقات إلى لقاءات رسمية نتج عنها 

اتفاق أوسلو 16.
أوسلو والطوفان

الباسلة  17( كما حمل هذا االتفاق بعد سبعة أعوام من االنتفاضة  ال شك أن الئحة السلبيات التي ُتسجل ضد أوسلو طويلة 
مضامين عديدة كرست االنقسام في صفوف الحركة األسيرة بشكل خاص، والمجتمع الفلسطيني بشكل عام. وقد جاء االتفاق 
غير متوازن حاماًل مضامين بديلة لبرنامج العودة والحرية واالستقالل، وتعبيراً عن أزمة النضال وأزمة حركة التحرر الوطنّية وعلى 
هذا األساس َنَقلَت االتفاقية النضال الوطني الفلسطيني لمرحلة جديدة تسمى بناء السلطة بدياًل للنضال التحرري، خاصة بعد 

قيام السلطة في تموز 1994.
وبكلمات أخرى، فإن الشرعية التي تمنحها القوى الظالمة أو المساعدة األجنبية للقوى العظمى لصالح الكيان الصهيوني ال 
تساوي شيئا أمام توقيع صاحب الحق على صك التنازل التاريخي عن فلسطين، وهذا ما جرى التجهيز له في اتفاق أوسلو)18(.

إن المفاهيم الجديدة التي أدخلها االتفاق قد شكلت تحوالً نوعياً في المفاهيم السائدة في السجون، وكان على قيادة حركة 
فتح في السجون أن توضح لعناصرها كيف انتقلت من مواقع الكفاح المسلح إلى التفاوض كأمر واقع، أو االنتقال من المشروع 
على  الهجوم  موقع  من  أو  العلني،  إلى  السري  العمل  من  االنتقال  ثم  الوجود،  في  وحقها  بإسرائيل  االعتراف  إلى  المرحلي 

المستوطنات إلى موقع حماية المستوطنات من قبل عناصر جيش التحرير الفلسطيني الذي انتقل إلى الداخل الفلسطيني.
ناهيك عن ترك مصير فلسطينيي الداخل المحتل نحو مصير مجهول، وإسقاط البعد القومي للقضّية الفلسطينّية. وقد روى 
األسرى مشاعرهم التي سادها حالة من الذهول وخيبة األمل عند نشر صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية الرسالة التي وجهها 
»إسرائيل« في  الفلسطيني بحق  اإلعتراف  على  التأكيد  بها  1993 يجرى  أيلول  اتفاق  على  التوقيع  ِـرابين عشية  ل عرفات 

الوجود كدولة قبل أن تحدد حدودها وقبل أن تحدد حقوق أو حدود وطنية للشعب الفلسطيني.
كان واضحاً أن القيادة اليمينية في م.ت.ف انتهزت الخيارات التفريطية بارتدادها وانهيار خطها السياسي، وانقالبها على 
األسرى  ذكر  على  يأت  لم  أوسلو  اتفاق  أن  ثم  للتسوية،  األمريكي-اإلسرائيلي  المشروع  في  انخراطها  عبر  التحرري  البرنامج 
الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون االحتالل، وهذا يعني ترك األسرى لمصير مجهول، وعدم اإلفراج عنهم كشرط مسبق 
ألي اتفاق سالم مزعوم، وهذا فيما يتناقض مع التصريحات الفلسطينية آنذاك، والتي أشارت إلى إطالق سراح فوري لكل األسرى 
)19(. ربما لحفظ ماء الوجه، أو ما تبقى منه بعد سلسلة اإلخفاقات، وهذه التصريحات بناء على ما جاء على لسان »أحمد قطامش« 
والذي كان معتقاًل إدارياً، في تعارض واضح مع بنود اتفاق أيلول أوسلو والذي »لم يأت من قريب أو بعيد على قضية األسرى أو 
معتقلي الحرية.. لقد تجاهلها كلها.. وبالطبع لم يأت اتفاق أوسلو أو من بعده اتفاق القاهرة على ذكر اتفاقية جنيف الرابعة 
التي وقعت إسرائيل عليها من باب إلزامها بمقتضياتها.. على األقل.. في قضية األسرى والمعتقلين، لتستميل قضية سجناء 
الحرية إلى موضوع )تفاوضي-سياسي( يخضع لنفس منطق ميزان القوى السائد في المفاوضات الثنائية، والمنطق واإلمالءات 

اإلسرائيلية( ويضيف قطامش:«ويرى المفاوض الفلسطيني نفسه تحت االبتزاز اإلسرائيلي وكذلك األسير الفلسطيني)20(.
ال نبالغ إذا قلنا أن صدمة كبيرة واجهت األسرى حين علموا أنهم ليسوا جزءاً من اتفاق اوسلو، وولّد هذا شعور آخر بالخيانة، 
رغم أن بعض األسرى الذين أجري استطالع آرائهم ينتمون للجبهة الشعبية والمحكومين بالمؤّبد)21(، قالوا إنهم كانوا يفضلون 

البقاء في السجون على أن يتم اإلفراج عنهم بموجب اتفاقية مخزية مثل اتفاق أوسلو يكرس االحتالل وتعطيه الشرعية.
المحتل  الداخل  أسرى  بعض  وحتى  األسرى،  أحد  تعبير  حسب  على  بيعت؟«  »القضية  بأن  الشعور  يتعاظم  بدأ  وتدريجياً 
ِـ »الطعنة بالظهر« بعد تنازل القيادة البرجوازية عن 78% من األراضي الفلسطينية  ـ المحكومين بالمؤبدات أفادونا بأنهم شعروا ب
عبر االعتراف بإسرائيل، وحّسوا بأن نضالهم كان عبثياً مما انعكس على طبيعة العالقات الداخلية في السجن الواحد)22(. وعلى 
وقع ترّقب اإلفراج علّقت أغلب البرامج الثقافية للتنظيمات، وغرق األسرى في متابعة األنباء التي ترد لهم من الخارج، وهنا بدأ 

الطوفان على كل المعايير التنظيمية السابقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
حول تجاهل األسرى من قبل أوسلو

حالة الغضب التي بدأت تشتعل في السجون تصاعدت وتيرتها خاصة بعد اكتشاف أن القيادة الفلسطينية تجاهلت مطلب 
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اإلفراج الفوري عن جميع األسرى، وتحول ملف األسرى إلى محور أساسي لالبتزاز السياسي. ثم ساهمت التنظيمات الفلسطينية 
المعارضة لالتفاق في وضع عناصرها في السجون في تفاصيل االتفاق المخزية، في نبرة بها الكثير من اإلحباط والعجز، خاصة 

وإن قطار التسوية بات أسرع من المشروع المناهض له.
وتبين لدى األسرى الفجوة الكبيرة بين الوفد الفلسطيني والوفد الصهيوني من حيث الخبرة والمهنية، »فالوفد اإلسرائيلي 
كان يتمتع بكفاءات ذهنية وقانونية واختصاصية، وكان يعرف ما يكون وما ال يكون، على عكس الوفد الفلسطيني الذي يغلب 
عليه الصبغة السياسية، المجهرية والضمنية، حتى أن األغلبية ال تاريخ ثوري لها، بينما فاوضت قيادتهم )قيادة فتح( في وقت 
تقهقرها وإستسالمها)23(، وقد عكس ذلك نفسه في تجاهل قضية األسرى وتناسيهم من قبل الوفد المفاوض الفلسطيني 
وقد عّبر عن ذلك أحد المستطلعين حين قال: »وكأنهم أنهوا الحرب وعادوا إلى بيوتهم وتركوا الجنود في المعركة«-في إشارة 
إلى قيادة م.ت.ف- وقد أعرب األسرى الذين عاشوا تلك التجربة عن تفاجئهم من التناقضات في التصريحات التي كانت تصل 
إليهم من قبل أعضاء في الوفد المفاوض. حيث اتضح لهم البعض أنهم ببساطة نسوا األسرى؟!، وآخرين قالوا إنهم لم ينسوا 
األسرى فقضية المعتقلين هي »تحصيل حاصل« واإلفراج عنهم حتمي. أّما عرّاب االتفاق«أبو مازن« فقد قال: »إننا لم ننسى 
األسرى يوماً؟«. الملفت أن أحد األسرى المحررين من القياديين المعروفين على الساحة الفلسطينية تواصل مع األسرى وأخبرهم: 
الحرية هي  أسرى  تناسي  جريمة  أن  األمر  وحقيقة  عنكم)24(.  يفرج  لن  تتحركوا  لم  وإذا  نستكم..  القيادة  حالكم..  »ألحقوا 
حقيقية واقعية أكدها عراب آخر لالتفاق )شمعون بيريز( في برنامج تلفزيوني في القناة الثانية في الذكرى العاشرة التفاق 
أوسلو عام 3002، قال فيها: »كنت أحمل ملف األسرى بين يدي، حين توقيع االتفاق )إعالن مبادئ( وكان من الطبيعي أن يطلب 
الفلسطينيين إفراج عن المخربين )المعتقلين( وكنا على استعداد لإلفراج عنهم جميًعا، لكن تفاجأت بأن الوفد الفلسطيني 
كان منبهراً ويعيش حالة نشوة كبيرة ولم يطلب اإلفراج عن جنوده )األسرى(«... ويضيف: »ثم بعد غضب الشارع الفلسطيني 
وظهور سخطه على القيادة الفلسطينية وظهور قضية األسرى باعتبارها جوهرّية لدى المجتمع الفلسطيني اعتمدنا سياسة 

تلقي أثمان مقابل أي إفراج عن األسرى)25(.
إن ما جاء على لسان »بيريز« يؤكد صحة إغفال ملف األسرى الفلسطينيين من قبل القيادة البرجوازية الفلسطينية التي بدت 
غير مكترثة بقضية المناضلين الذين دفعوا أعمارهم فداًء للوطن. وفقط بعد أن تحرك الشارع الفلسطيني مطالبا باإلفراج عن 
األسرى، وحين صارت قضية األسرى هي القضية األبرز في الشارع الفلسطيني بدأ الوفد المفاوض يشعر بالحرج وضعف الحيلة 

ألن تجاهل األسرى يعني أنهم تخلّوا عن كل شيء... عن التاريخ واألرض واإلنسان نفسه، فماذا تبقى لهم؟!.
ويروي األسرى في حادثة غريبة ترددت على لسان جميع من استطلع آرائهم، قالوا بأنه في لقاء مع ياسر عرفات نظم مع 
أهالي األسرى، وبعد إلحاح إحدى األمهات على الرئيس للعمل على اإلفراج عن األبناء، غضب عرفات وصرخ في وجه أهالي األسرى 
قائالً: »شبر أرض أحسن من جميع األسرى!)26(. وقد وصل صدى هذا التصريح الى السجون عبر زيارات أهاليهم مما زاد إحساسهم 
بحجم السقوط المدوي للقيادة اليمينية في م.ت.ف، ناهيك عن أن هذا التصريح يبين أن حتى مسألة االنسحاب من األراضي 

التي احتلت عام 1967 غير محسومة وهي رهينة المفاوضات أيضاً.
هذه العوامل كان لها صداها في السجون وانعكست سلباً على الشعور الوطني واالنتماء الحزبي، وال سيما أن القيادة الفتحاوية 
في السجون عجزت عن تبرير الموقف الفلسطيني الرسمي، آخذين في عين االعتبار أن األسرى كانوا يومياً يتلقون الصحف 
العبرية المتنوعة، والتي كانت تعرض المنجزات الصهيونية من هذا االتفاق. وقد أدى ذلك إلى إضعاف التنظيم األكبر في 
عن  تدريجياً  وابتعدت  بها،  عناصرها  ثقة  وتتقلّص  قياداتها  تتفكك  وبدأت  وتضعضع صفوفها،  فتح-  حركة  السجون-أي 
التعبئة الثورية. فحينما يقال يجب تعبئة الجماهير بالموقف الثوري، فهذا يقتضي وجود أداة منظمة قادرة على التعبئة)27(. 

وما جرى هو أن تلك األداة المنظمة تراجع دورها وبدأت تتآكل وتتشرذم.
إقامة سلطة أوسلو، وبداية اإلفراجات والتغيير في القيم

لدى األسرى حين  المشهد مبكياً  المبادئ، وكان  اتفاق واشنطن إلعالن  السياسية حتى توقيع  استمر ترّقب األسرى لألحداث 
رأوا أحد رموز الثورة )أبو عمار( يعانق)رابين( صاحب سياسة تهشيم العظام والقبضة الحديدية في االنتفاضة األولى، والغني 

بالتاريخ اإلجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
لم يفرج عن أعداد مهمة آنذاك وغالبية من أفرج عنهم كانوا من األسرى الجنائيين. مما أعطى االنطباع لدى اإلسرائيليين 
الماضين قدماً في سياسة االبتزاز بموضوعة األسرى كغيرها من الموضوعات. وهذا ما أكد عقم المسار التفاوضي الذي يقوده 

الجناح البرجوازي في م.ت.ف بإيقاع تحدده اإلدارتين األمريكية و«اإلسرائيلية«
أقيمت السلطة في تموز 1994 في سياق ما سمي » غزة وأريحا أوالً«، وتحت شعار أن الصراع انتهى أو في طريقه لالنتهاء، 
المفاوضات والقضاء على  اإلسرائيلي وتكّشُف نواياهم في تأبيد  والعناد  الصلف  الوهم من خالل  لبث أن تفتت هذا  ثم ما 
المشروع الوطني الفلسطيني برّمته. وكان اتفاق أوسلو بمثابة الجسر الذي عبرت به إسرائيل« الحدود العربّية«، فكان اتفاق 

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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العربّية  العالم وشركاته وذراعيه »إلسرائيل« ألول مرة في تاريخها وكأن األنظمة  وادي عربة مع األردن، وسمح االتفاق بفتح 
والعالم كانوا ينتظرون تلك اللحظة من توقيع االتفاق المشؤوم ليقولوا من نكون لنكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين 
أنفسهم!. فمنذ مؤتمر مدريد تأسست في إسرائيل 3 آالف شركة للتكنولوجيا المتقدمة وهو عدد يفوق نمو الشركات في كل 
دول العالم ما عدا الواليات المتحدة... وبدأت »إسرائيل« تكتسب لقب وادي السيليكون الشرقي في أوساط االقتصاد العالمي 

تشبيهاً بتلك المنطقة المتفوقة في تكنولوجيا الكومبيوتر في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة )28(.
ورغم حجم الكارثة، انحصر دور القوى المعارضة ألوسلو خاصة وأن المتمسكون بفلسطين متهمون، على األقل، بالطوباوية 
والالواقعية، وأنهم ال يملكون حاًل عملياً يمكن أن يسمح به الغرب أو النظام الدولي الراهن)29(. كما أن انعكاسات أوسلو السلبية 
على السجون ال تنحصر في أبعاد االتفاق وقدراته االستراتيجية أو في القفز عن ملف أسرى الحرية فحسب، إنما أيضاً في 
التفاصيل التي رافقت قيام السلطة... فقد نقلت السلطة معها إلى الداخل ثقافة الفساد واالستهالك والتطبيع واالنتهازية 
واإلستزالم والمحسوبية والتسلط وغيرها، وسرعان ما ظهرت سطوة األجهزة األمنية الناشئة والمتضخمة، والتي تقمع المواطن 
الفلسطيني دون أن يذرف لها دمع. وبعد أن تم تسليم عّدة مدن فلسطينية )إعادة انتشار جيش االحتالل( إلى السلطة تحولت 
مراكز التوقيف والسجون اإلسرائيلية فيها إلى مراكز للتعذيب اتخذتها رجال السلطة ضد المعارضين والخصوم السياسيين)30(. 
وبهذا السياق كانت النواة األساسية والعمود الفقري لسلطة الحكم الذاتي هي األوساط البيروقراطية القيادية العليا المتمثلة 
األجهزة  فاتحدت  الكومبرادور..  التجار  كبار  من  الداخل  في  نشط  اقتصادي-اجتماعي  قطاع  لهم  يضاف  وصحبه،  بعرفات 
التحالف  زالت ضحية هذا  وما  الفلسطينية  الجماهير  كانت  إذا  الداخل31.  في  البرجوازية  القاعدة  مع  الخارج  في  البيروقراطية 

وتعاني من ويالت من واضطهاد السلطة من جهة واالحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى.
لعل أهم متغير حصل في السجون هو االنهيار األخالقي لقطاع من األسرى، رغم أن جزء حاول الحفاظ على منظومة القيم 
التي نشأ عليها وتشربها خالل الممارسة النضالية. وقد تنبأ قطامش لهذه الحالة عندما قال: »حفظ األخالقيات فيه ستكون مرآة 
ناصعة تتهدم فيه قيم النضال والتضحية والجماعية والتأهب، يحل محلها قيماً استهالكية تتماشى مع االستهالكيةاالقتصادية 
والتبعية السياسية. فتزدهر النزعة الذاتية ومصلحة األنا والمحسوبية والرشوة والنفاق والهم النفسي حتى على حساب المبادئ 
والشرف والكرامة)32(. صحيح أن قطامش كان يتحدث عن المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ولم يخص الحركة األسيرة بالتحديد، 

لكن بما أن األسرى هم جزءاً أصياًل من مكونات الشعب الفلسطيني فقد نالهم نصيبهم من االنهيار األخالقي الحاصل. 
الكادرية  الدورات  تتقلّص  بدأت  »أّنه  فيقول:  التجربة)33(  تلك  نفس  عايشت  الكاتب  بأنني  تجربته-علماً  األسرى  أحد  يروي 
التنظيمية  الهيبة  اإلنفالش وضعف  حاالت  ثم ظهرت  الثقافي،  للتطّور  والمحدود  الذاتي  المجهود  مكانها  وحل  وتتالشى 
واالنضباط وظهرت أمراض اجتماعية لم نعهدها في السابق، أو كانت مخفّية، منها السرقات والطوش والتكتالت المصلحية 
السجون،  االستخبارات في  أجهزة  التنظيم- كل ذلك تغديه  المناطقة على حساب  الطوائف«-أي  وإعالء شأن«أُمراء  والتبعية 

ولألسف األجهزة األمنية الفلسطينية في الخارج)34(.
القاهرة1 وأفرج آنذاك عن حوالي 5 آالف أسير خالل أسبوع واحد فقط، هذا األمر لم يحظى  وفي 1995/5/4 وقع اتفاق 

بتأييد لدى األسرى لعدة أسباب نوردها على النحو التالي:
جميع من أفرج عنهم هم من ذوي األحكام الخفيفة وتم تجاهل النواة الحقيقية لألسرى والمحكومين أحكام عالية أو مؤّبدة.

لم يفرج عن أسرى القدس والداخل المحتل كما أسرى حماس والجهاد الذين لم تشملهم اإلفراجات.
لم تذكر اتفاقية القاهرة أي بند يتحدث عن اإلفراج عن جميع األسرى وفق جدول زمني محدد.

أفرجت دولة االحتالل الصهيوني عن األسرى ضمن عملية »عفو« وليس إفراج بمنطق السالم مما شّكل إهانة لألسرى وتضحياتهم.
تم ربط اإلفراج عن األسرى بالعمالء الموجودين في الضفة تحت بند »تعزيز الثقة«. أي قبل الوفد الفلسطيني المفاوض مبدأ 

المساواة بين العمالء والخونة للوطن وبين أسرى الحرية الذين يدافعون عن قضية عادلة)35(.
تم استثناء األسرى الذين اعتقلوا بعد أوسلو-واشنطن.

تم فرض وثيقة تعّهد مذلّة على األسرى المفرج عنهم قبل بها الوفد المفاوض الفلسطيني تتضمن التوقيع على االمتناع عن 
»ممارسة اإلرهاب والعنف« واحترام القانون إضافة على الموافقة على النفي إلى منطقة غزة أو أريحا مدة محكوميتهم ليكونوا 

تحت إشراف األجهزة األمنية الفلسطينية.
وتجدر اإلشارة لبروز حالة من الرفض المشرّف لعدة أسرى لوثيقة التعهد المذلة تلك، ال سيما أسرى الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين الذين رفضوا توقيع هذه الوثيقة دون أن يفاجئ ذلك باقي األسرى والذين عهدوا المواقف الصلبة والجذرية لرفاق 
الجبهة الشعبية طوال تاريخهم النضالي العريق. وقد جرى تعديل الوثيقة مرتان حتى قبلت الصيغة األخيرة على مضض في 
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أواخر تسعينيات وطأة القرن الماضي.
باقي  لدى  وتراجعت  فتح،  أسرى  لدى  كامل  بشكل  والتنظيمية  التثقيفية  العملية  ذابت  الكبيرة  اإلفراجات  وطئه  وتحت 
الفصائل وانحصرت أغلب البرامج في المطالعة الفردية، وتوقف تجديد المواد وتقلّص إدخال الكتب. حتى أن أسرى فتح في 
السجون المركزية أتلفوا جميع كراسات الحركة التنظيمية واألمنية واالعتقالية بذريعة اإلفراجات المرتقبة. متكئين على الوعود 

التي تلقوها من قبل قيادتهم في الخارج.
التصنيفات واالنقسام وحالة االغتراب

تراجع النشاط االنتفاضي في الخارج، وهدأت وتيرة االشتباك بشكل ملحوظ، ولم تعد السجون تستقطب سوى أعداد قليلة من 
األسرى غالبيتهم من حركة حماس ، والباقي من الجبهة الشعبية خاصة اإلداريين إضافة إلى أعداد قليلة من األسرى المحسوبين 

على فتح.
وكان العنوان األبرز بعد عام 1994 هو التصنيفات التي فرضتها األجهزة األمنية على األسرى. فقد تم رفض اإلفراج عن أي 
أسير »ملطخة أيديه بالدماء اإلسرائيلية« على حد تعبير )يوسي سريد()36(. وتم استثناء من يعارض اتفاق أوسلو ومن يعارض 
توقيع وثيقة التعهد المذلة، إلى جانب رفض اإلفراج عن أسرى حماس والجهاد، كما رفضت »إسرائيل« بشّدة اإلفراج عن أسرى 
القدس فكانت ذريعة عدم اإلفراج  الحق بالمطالبة بهم! أما أسرى  الدولة وليس للسلطة  المحتل باعتبارهم مواطني  الداخل 

عنهم هي أن القدس موضع خالف ُتناقش في قضايا فيما ُيسمي الحل النهائي. 
وسادت حالة فوضوية في السجون، وبات المشهد غريبا كما يقول أحد األسرى المحكومين بالمؤّبد وهو من األراضي المحتلة 
عام )1948(37، ويضيف:«أن العالقات في السجون تكرست على أساس هذه التصنيفات، حيث ُكنَت ترى في الفورة تجمعات 
مبنية على أرضية هذه التصنيفات والتصنيف األمني، فاألسرى المحكومين بالمؤّبد ُيناِقشون ُسبل إفراج هنا، وهناك أسرى 
الجدد  واألسرى  الخاصة،  همومهم  في  منعزلين  والجهاد  حماس  أسرى  آخر  مكان  وفي  حظهم،  ويندبون  يتجمعون  القدس 
المحدودين كانوا يتفاعلون فيما بينهم وينظرون إلى حالة االغتراب خاصة وأنهم اتهموا من إخوانهم بأنهم »جايين على 
الحج والناس راجعة« أما أبرز المنزوون فكانوا أسرى الداخل المحتل والذين شعروا بخيانة قيادتهم لنضالهم وتاريخهم وقيمهم 
ومبادئهم وأرضهم، إضافة إلى إحساسهم بأنهم خارج معادلة اإلفراجات، وراح البعض يدعو للتوجه لرئيس الدولة الصهيونية 
بطلب«العفو« مطالباً الحكومة باإلفراج »طالما تذكرت أننا مواطنون«. فتولّدت حالة من االغتراب لدى األسرى عكست نفسها على 

العالقات الداخلية، والتي نشأ من رحمها األمراض االجتماعية مثل الشللية والبلدية والتي حكمت السجون وما زالت حتى اآلن.
سنوات العجاف

بعد توقيع اتفاقية أوسلو أيلول سبتمبر 1993 شهدت األوضاع الفلسطينية تدهوراً مستمراً)38(. وكان هذا حال السجون، 
البنيوية في السجون هي نتاج الظروف  المتغيرات  المختلفة، على مدى اعتبار  حيث تدل قضية اإلفراجات وتداعيات أوسلو 
الموضوعية تلك. فالهالة التي تخيلها األسرى عن قيادة م.ت.ف تهّشمت بعد معايشة ممارسة سلطة الحكم الذاتي على أرض 
الواقع، وعندما انهارت القيم والمبادئ السياسية حرفت البوصلة وخلق نوع من التسّيب التنظيمي واالنقالب على الثقافة والقيم 
الحزبية، األمر الذي طال مختلف التنظيمات ما بعد منتصف التسعينات من القرن الماضي، فحتى التنظيمات المناهضة ألوسلو 

في السجون أصابها عدوى اإلنفالش بشكل أو بآخر.
وطالما أن اإلفراج صار الهم العام، أصبحت قيادة الحركة األسيرة المتبعثرة تبحث عن سبل الضغط على المفاوضين بعدم 
استثنائهم من اإلفراجات، وكانت ذروة الضغوطات، التي أدت إلى اإلفراجات المذكورة آنفاً، إضراب عام 1995. حيث شاركت 
به الفصائل جميعاً لكن ألهداف مختلفة. ففصائل م.ت.ف خاضت إضراباً سياسياً ألول مرة في تاريخها مطالبًة باإلفراج الفوري 
وغير المشروط دون ربط مفهوم أسرى الحرب -لألسف-حسب المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بهذا الصدد. 

أما الفصائل اإلسالمية فقد خاضت إضراباً مطلبياً لتحسين شروط الحياة. 
من  األسرى  أعداد  تزايد  بالحسبان  آخذين  الداخلية،  تناقضاتها  وعزز  األسيرة،  الحركة  بنية  في  إضافياً  وقد شّكل هذا شرخاً 
القوى اإلسالمية، في حين تقلّص الباقي. فمن المثير لالهتمام أن بعد سلسلة من الوعودات من الطبقة البرجوازية التي تدير 
المفاوضات، تم فعاًل اإلفراج عن غالبية األسرى ضمن الشروط واالستثناءات اإلسرائيلية سابقة الذكر، ومن الجلي أن هذه اإلفراجات 

قد طالت جزءاً كبيراً من قيادات الحركة األسيرة من مختلف فصائل م.ت.ف.
هذه االنتقائية في اإلفراج، إضافة الى االنهيار في المنظومة القيمية، ولّدت حالة من اإلحباط واالرتباط الشديد بالمستقبل 
من  اآلالف  عشرات  السجون  من  أخرج  حيث  األهل،  إلى  المكتبات  بإخراج  األسرى  يلبث  فلم  والطبقية،  االجتماعية  وبالمكانة 
الكتب وتم تفريغ المكتبات خاصة من سجون نفحة وعسقالن والنقب بشكل شبه كامل، فغابت البرامج الثقافية كلياً وصارت 
التنظيمات عبارة عن مسميات وظيفية ال أكثر، لذا من السهل أن نرى كيف أن ذلك خدم في بروز اهتمامات لألسرى، أو ما 

http://hadfnews.ps/post/43472/<062D><0631><0643><0629>-<062D><0645><0627><0633>
http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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وصفه أحد المستطلعين بأن الحركة األسيرة تحّولت إلى »أرابيسك« في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، أي حالة 
إفراغ في البرامج ولّدت اهتمام كبير في تصنيع األشكال والهياكل بالخيطان والخرز وإخراجها الى خارج األسر عبر زيارات األهل 
باقتناءات فردية كل حسب حاجته  الكانتينة وصار مسموحاً  الثقافية. ثم انتهى عهد االشتراكية في توزيع  للبرامج  بديلة 
ورغبته وإمكانياته المادّية، مما ولّد فجوة بين من يدخل له رصيد وأموال كانتينة من جهة وبين األسير الذي ينمتي ألسرة 

فقيرة بالكاد تستطيع أن تعيل نفسها. 
وقد فرضت أوسلو نفسها نظرياً ومنطقياً، خاصة بعد أن صارت السلطة الفلسطينية أمراً واقعاً ال بد من التعامل معه، وقد 
تسابقت األجهزة األمنية للسلطة تحديداً األمن الوقائي والمخابرات العامة على تركة األسرى، أي تنافسوا على استمالة األسرى 
المحررين في صفوفهم خاصة أهم مفاصل االنتفاضة األولى من قيادة فتح، وصار جزءاً مهماً من األسرى يسعى وراء التوظيف 
والرتب العسكرية والمدنية التي هي عبارة عن مسميات ومفاهيم ومصطلحات غريبة جاءت بها اوسلو الينا. واألمر الذي زاد 
الطين بلة هو نجاح السلطة الفلسطينية، إلى حد ما، في إجبار وإخضاع غالبية منتقديها العلمانيين على التخلي عن الشكوى 

أو التنظيم. وتشير تركيبة السلطة في منطقة الحكم الذاتي إلى أن عرفات تمكن من شراء أو إخافة غالبية معارضيه. )39(
وفي ظل عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإلفراج عن األسرى تم إستدخال مفاهيم جديدة تتصدر المجتمع الدولي مثل 
»تأهيل« األسرى، وبما يحمله ذلك المصطلح من الكثير من االلتباس، فهذه التوليفة الجديدة أشعرت األسرى في السجون بأنهم 
غير مؤهلين لالنخراط في المجتمع المسالم الجديد، فيما هم-األسرى-من الفئة العنيفة التي توسم باإلرهاب!! وهذا دون شك 

خلق حالة اغتراب جديدة في صفوف األسرى تضاف إلى سلسلة االتهامات والتصنيفات التي صيغت بحقهم.
وفي خضم عمل السلطة، شرعت أجهزة السلطة في تطبيق بروتوكوالت أمنية التفاق أوسلو والتي تضمنت مالحقة المناضلين 
والتبليغ عنهم حسب االتفاق. كما يستمر في مناطق الحكم الذاتي قمع الممارسات الديموقراطية وحرية التعبير، على المستوى 
نفسه الذي كان تحت االحتالل«اإلسرائيلي«.)40( كما ظهر على السطح ظاهرة العفو عن المطاردين والمالحقين من قبل أجهزة 
األمن الصهيونية بتنسيق من السلطة التي تقدم قوائم العفو. وتحقق بذلك الهدف اإلسرائيلي في تحويل المقاومة إلى 
إرهاب أو عمل تخريبي يستوجب طلب العفو من أجهزته األمنية المجرمة، وطلب السماح عن سنوات النضال السابقة، وبقدر 
الرضى ُيعَطى العفو مما سهل لألجهزة األمنية الختراق المناضلين والمطلوبين، وأيضاً مما كان له الصدى السلبي داخل السجون، 

فمفهوم الرضى صار نسبياً بمثابة صكوك الغفران التي ال بد منها لضمان اإلفراج.
إن التبدد لمظاهر المقاومة والصمود والتحدي في السجون ال يعني أن عموم األسرى قد سلموا لهذه الحالة االستثنائية في 
الشعبية  الجبهة  التراجع هناك صور عديدة مبهرة لألسرى مثل رفض أسرى  الفلسطيني، ففي خضم حالة  النضالي  التاريخ 
توقيع وثيقة التعهد مقابل اإلفراج عنهم وكذلك الموقف البطولي لألسيرات حين رفضن اإلفراج على دفعات وأصررن اإلفراج 

جميعاً مع األسيرات المحكومات مؤبدات، إضافة إلى تصاعد التعليم الجامعي في السجون واالهتمام بالتعليم األكاديمي.
الداخلية، مع وجود  واالزمات  اإلشكاليات  السجون وكثرة  التنظيمات في  تراجع  الصورة مظلمة بسبب  عام 2000 كانت  حتى 
صور مشرفة لصمود أسرى ورفضهم التفاقية اوسلو وتبعاتها، وحفاظاً على مبادئهم وقيمهم رغم صعوبة الظرف السياسي 
واالجتماعي-القيمي. وكان من الممكن للبعض السقوط في حاوية أوسلو والركض وراء المصالح لكن عدد كبير من األسرى رفض 
ذلك ولم يلتحقوا بركب التسوية. وهذا يشمل أحزاب سياسية بعينها، »لو مثاًل التحقت الجبهة الشعبية بالتسوية الجارية 
فهذا يعني فك الحصار المالي عنها كما فتح العواصم العربية لها وتأمين حرية الحركة لها في العديد من البلدان ناهيك عن 
اقتسام سلطة الحكم الذاتي ومناصب ومنافع عديدة في ملفات المجتمع الفلسطيني«. )41( وهذا ينسحب على قطاع واسع من 
األسرى الذين رفضوا الرضوخ والسقوط في هاوية اوسلو، لكنهم بذات الوقت، وقفوا عاجزين عن إحداث تغيير ثوري ونوعي في 
السجون. فقد استمرت ثقافة التفاوض والفساد والمصالح واإلستزالم واالستهالك واالنتهازية التي جلبتها أوسلو كأمر واقع 

يصعب مواجهته.
الخاتمة

في العام 2000 لم يبق في السجون المركزية سوى حوالي 700 أسير حرية موزعين في سجن نفحة وعسقالن والسبع وشطة 
من أصل 9 آالف أسير كانوا موجودين عشية توقيع اتفاق أوسلو من أصل 14 ألف أسير العدد اإلجمالي. وتوزع األسرى ال 700 
المتبقين مع بعض األسرى الجدد أسرى القوى اإلسالمية وأسرى م.ت.ف الذين تم استثنائهم من اإلفراجات بحجة أن »أيديهم 

ملطخة بالدماء« وأخيراً أسرى القدس والداخل المحتل.
لم تكن أوسلو تقّدم الحد األدنى مما كان يطالب به الفلسطينيين )42(. وليس من الصعب على متتبع لتاريخ الحركة األسيرة 
الذي عكس نفسه على مفهوم مشروعية  األمر  أوسلو،  بعد  األسيرة  الحركة  على  التراجع قد طرأ  من  كبيراً  أن قدراً  مالحظة 
المقاومة ودور األحزاب الفلسطينية بشكل عام. كما ال بد من التأكيد أن العالقات الداخلية في السجون بين األسرى قد تصّدعت 
بشكل كبير نتاجاً لما يحمله اتفاق أوسلو من مفاهيم جديدة ذات طابع تنازلي استالمي وانهزامي، كما أن البنى التنظيمية 
لألحزاب الفلسطينية في السجون قد تهّدمت لصالح فئات اجتماعية طبقّية قّدمت المناطقّية على الحزبية والكفاءة. كما غابت 
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البرامج التربوية والتثقيفية والتعبوية التي انتهجتها الحركة األسيرة على مدار عقود، واألبرز انتهاء الحركة األسيرة كحركة 
منظمة لصالح قوى مفككة ومتشرذمة تزعزع إيمانها بالمفاهيم التنظيمية والقيم المثلى المصورة. 

فاتفاقية أوسلو قلبت المفاهيم وخلقت مفاهيم جديدة تجاوزت مسألة رفض الجلسات والبرامج إلى مفاهيم حركية وتنظيمية 
أهداف  ضد  بعمليات  يقوم  من  أن  اعتبروا  األسرى  بعض  أن  لدرجة  معكوسة  أصبحت  النضال  حول  فالرؤية  كلياً.  مختلفة 
صهيونية يريد التخريب وأحياناً خيانة عاقدين اآلمال الوهمية أن تفضي أوسلو بدولة. من جهة أخرى فمن ذهب باتجاه أوسلو 
جرى تخوينه، مما زاد شرخ بين األسرى، فمن قتل صهيوني في سياق العمل النضالي شعر أنه غريب وشاذ وغرق في االغتراب، 

بينما من قتل عربي بتهمة الخيانة صار يتباهى بأنه سيفرج عنه. 43
مرًة أخرى ُنؤكد أنه بقي جزء من األسرى يحملون القيم والتجذر ولم يبالوا بمسألة اإلفراجات لكن دون أن يأثروا فعلياً على 
واقع السجون مما يؤكد على طبيعة الكارثة التي حدثت لألسرى نتاج اتفاقية أوسلو، مما يعيد إلى األذهان ما قاله الحكيم 

جورج حبش:« إن أبو عمار فعل، في نظري، ما ال يمكن إصالحه«. )44(
وفي هذه الفترة -التسعينات-تدفق تنظيمات إسالمية إلى السجون لديها تعبئة أيديولوجية ورؤية سياسية وأمنية خاصة، 
أدائها  التراجع في  نوع من  لديها  بدأ يحصل  األيام  مع  لكن  لديها محدودة،  كانت  التلفاز  برامج  نظامها شديد وحتى  كان 

وثقافتها ألسباب تعود لموجات االفراجات وطبيعة الثقافة السائدة، إضافة إلى تصاعد االهتمام بوسائل الترفيه المختلفة.
وبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 كما كان متوقعاً، جاءت االنتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000، لكن صيرورة االنتفاضة 
لم تكن ناتجة عن استمرارية االحتالل فقط، إنما ايضاً عن الرفض واالستياء من ممارسة سلطة الحكم اإلداري الذاتي، فما حصل 
في غزة والقدس والضفة هو انفجار كان يمكن توقعه )بل جرى توقعه( فعالً، انها انتفاضة ضد نصوص وخرائط اتفاقات أوسلو 

نفسها، وضد المخططين لها والمشاركين فيها اإلسرائيليين والفلسطينيين. )45(
وكانت انتفاضة عام 2000 فقرة مفصلية للسجون حيث كنا امام بقايا حركة أسيرة محبطة مفككة تخلفت عن دفعات اإلفراج، 
وكان عليها أن تستقبل أعداد هائلة من األسرى الجدد الذين شاركوا في انتفاضة عام 2000، فلم يستطع جسم الحركة األسيرة 
التي كانت قبل  التنظيمية  القواعد واألصول  الطويلة وعدم االستمرارية مع  االنقطاع  على استيعابها و«تأهيلها« نتاج حالة 

توقيع اتفاقية أوسلو.
المألوف من الحركة األسيرة، منها أعضاء  يضاف الى ذلك أن جزءاً من األسرى الجدد كانت عبارة عن »تشكيالت« خارجة عن 

وضباط من األجهزة األمنية والتي ال تتعاطى مع مفهوم الوالء التنظيمي والثقافة والقيم الحزبية.
وما زالت الحركة األسيرة إلى اليوم تعاني من إشكاليات جّمة، ورغم أن الحالة اإلعتقالية المنظمة المعهودة قبل اتفاق أوسلو 

باتت صعبة المنال، إال أن العملية التعليمية والثقافية بشكل عام تأخذ المنحى التصاعدي تبعاً لهذا التنظيم أو ذاك.
بغض النظر عن مآسي أوسلو والكوارث التي جلبها معه، فإن األماني الوردية التي حققها المجتمع الصهيوني على اتفاقية 
أوسلو وإمكانية قبولهم في الشرق األوسط كالعبين محليين مرحب بهم، وبات العالم العربي مستعد الستقبالهم قد تحطمت، 
مما يرفع منسوب القلق الوجودي على المدى البعيد64. وكما اعتقدت أدارة مصلحة السجون أنها انتصرت على األسرى وفرضت 
معاييرها فإن مالمح التحدي والصمود ما زالت قائمة وقابلة للتحول لحالة ثورية شريطة أن تتحول قيادة م.ت.ف البرجوازية 

عن الخط السياسي االنهزامي الذي شّيده االتفاق.
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ال يمكن تجاهل بديهية راهنة تتحدد في أن واقعنا الفلسطيني كشعب وقضية، يعاني من مأزق قلما 
عانى منه شعب آخر، وخاصة لشعب تحت االحتالل، يعيش تجربة القمع والتهجير والتشريد، وهو واقع 

يتمظهر في مستويات عديدة من الممكن تكثيفها في المستويات األربعة التالية: -
في  األقطاب  متعددة  دولية  منظومة  وبناء  ترتيب  إعادة  نحو  المتالحق  بالتغير  الراهن  الواقع  يمتاز  دولًيا: 
مواجهة التفرد والغطرسة األمريكية بقيادة ترامب، وهو أمر إذا ما حولناه لمعطيات يفرض الثبات في الفعل، 
ويعطل إمكانياتنا التحررية، فما من حديث دولي ودعم راسخ وثابت يمكن البناء عليه لمواجهة أحد أضالع النظرية 
الصهيونية الحليف الدولي إلسرائيل أمريكا المتفردة بالمبادرة السياسية في العالم قاطبة وفي قضيتنا الوطنية 

بشكل خاص صفقة القرن األمريكية.
محاور  بناء  أو  تحالفات  بلورة  وتتنازعه  والمعقدة  العميقة  أزماته  في  تائها  زال  ما  اإلقليمي  الوضع  إقليمًيا: 
إقليمية، ليست القضية الفلسطينية في أساسها أو أنها تقبع في أسفل سلم اهتماماتها كإيران و تركيا وروسيا 

وغيرهما.
القضية  على  عامل ضغط  إلى  تحول  القومي«  و«البعد  العربي،  العمق  تسميته  على  اصطلح  ما  انهار  عربًيا: 
الفلسطينية محاواًل إيجاد حل ألزماته على حساب الشعب الفلسطيني، بداًل من تشكيل الدعم والعمق المطلوبان، 
فميدانًيا طغت األزمة السورية على الدعم للقضية وكذا األزمات الليبية والعراقية والمصرية واليمنية واألردنية، 
وجميعها ترهق كاهل الفلسطينيين، إضافة إلى األزمات السياسية واالقتصادية والخالفات الخليجية التي تجعل 

هذه الدول غارقة في سعيها للتساوق مع المشاريع األمريكية على حساب الطرف الفلسطيني.
االنفصال  مرحلة  إلى  يصل  قد  وعمودي  أفقي  عميق  انقسام  من  الراهن  المحلي  الواقع  يعاني  فلسطينًيا: 
الصراع  إلى  وصواًل  وبشري،  وجغرافي  سياسي  انقسام  من  خلفه  وما  المظلم،  أوسلو  لنفق  نتيجة  الجغرافي 
وانقسام ما يسمى السلطة بين سلطة فتح وسلطة حماس، وما تبع ذلك من انهيار وبداية تشتت منظمة التحرير 
األخرى،  األطراف  على حساب  لطرف  ارتهانها  بل  الفلسطيني،  للكل  جامعة  فلسطينية  الفلسطينية، كمؤسسة 
وهو ما حدد مالمح االستقطابات الحزبية ما بين طرف وآخر من طرفي معادلة االنقسام، واألهم انقسام وتشتت 

الشعب الفلسطيني في الداخل 1948 والشتات وأزماته والهجمة على الالجئين في لبنان.
وحسب اإلحصاء األخير وصل عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى ما يقارب 180 ألف الجئ فقط، وهو 
أمر خطير إذا ما أخذنا بالحسبان أن عدد الالجئين في لبنان كان يقارب نصف مليون الجئ وأيًضا نزوح عدد من 
الجئي سوريا نحو لبنان. وفي سوريا تم تصفية عدد من المخيمات ومراكز الالجئين، وفي أراضي 1967 نرى 
انقسامات وبروز اختالف في األولويات واالهتمامات والظروف المادية التي تؤهل لتطور اجتماعي-اقتصادي 
أن  إال  السوداوية،  الصورة  اآلخر، ورغم هذه  الطرف  اليومية مع  لكل جزء يتناقض في مصالحه واهتماماته 
الشعب ال زال يختزن طاقة ثورية يمكن التعويل عليها واستنهاضها في مواجهة االحتالل أوالً، وفي مواجهة 
سياسات السلطة األوسلوية واالنقسام، ولمواجهة صفقة القرن األمريكية والمحاوالت الشرسة في ظل الواقع 
الراهن لتصفية القضية الفلسطينية، في حال إن وجدت القوى الثورية المنظمة لهذه الطاقات وهو ما يعني 

الواقع الراهن
ودور الحزب الثوري وإمكانيات الريف الفلسطيني 

األسير: منذر مفلح
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»الحزب الثوري«، فمن هو الحزب الثوري؟ وكيف يمكنه القيام بدوره؟ وما هي القوى والفئات صاحبة المصلحة 
في تثوير الواقع؟ وما هو حيزه الجغرافي والبشري؟

الفاعلة  السياسية  القوى  أو  الثوري  الحزب  أمام   ملحة  مهام  لبروز  الراهنة  المرحلة  في  الظروف  أدت  لقد 
وخاصة مهمة تثوير الشعب الفلسطيني والتي عملت في دروب وبرامج متعددة لتنميط سلوكياته وعالقاته 
تعزيز  من  ضرورات،  من  ذلك  يتبع  وما  الوطني  والعمل  والشُعور  الوطنية  مرحلة  من  ونقلها  االجتماعية 
للقضية  خدمة  التطوعي  االجتماعي  والعمل  والتطوع  التضحية  ومفاهيم  والمؤازرة،  والتضامن  التكافل 
الوطنية الفلسطينية بكل مهامها وتفرعاتها، وخدمة المجهود النضالي في مواجهة االحتالل، إلى العمل 
على تعزيز مفاهيم من قبيل: »المواطنة« الفردية والتنافسية والقيم االستهالكية في المجتمع الذي الزال 
يخضع لالحتالل، ولسلطة تتعامل مع نفسها وتعتبر نفسها دولة، وهو ما فرض على الفلسطينيين عالقات 
المواطن  والوطني واالجتماعي، ويصبح فيها  السياسي  العمل  السلطة محور  هيمنة سلطوية، تكون فيها 
مجرد فرد تابع لهذه السياسات تربطه بها عالقات بنكية وضرائبية وخدمات متبادلة في إطار المنفعة ضمن 

إطار مدن )مناطق( أوسلو.
كممثل  نفسها  رسخت  وبهذا  أوسلو،  عبر  عليها  وُفرض  بوعي،  الواقع  هذا  لتكريس  السلطة  عمدت  لقد 
للوطنية الفلسطينية، وهذا تطلب إضعاف وإنهاء دور الحزب الثوري والقوى والفعاليات السياسية األخرى، 
وصوالً إلنهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع، وحصر الفعل السياسي والتمثيل الوطني بالسلطة 
ومؤسسات سلطة أوسلو وبشخص الرئيس، على حساب المؤسسات واألحزاب والفعاليات الوطنية الجامعة للكل 
الفلسطيني، عبر تكريس عالقات الهيمنة السلطوية بحسب تعبير »غرامشي«، مما دفع الفلسطيني الفرد 
لالنتقال من العالقات الجماعية إلى ممارسة دور المواطن لصالح عالقاته بهذه السلطة، والخضوع لهذا الدور 
وتهميش  األخرى،  الفلسطيني  التواجد  مواقع  دور  وتهميش  وغزة،  الضفة  في  بالسلطة  العالقة  إطار  في 

مؤسساته التمثيلية -منظمة التحرير الفلسطينية تحديًدا-.
انتخابات 2006 وانتصار حركة حماس، والحًقا تفردها بحكم غزة أضعف هذا الدور، حيث حاولت حماس لعب 
ذات الدور، ولكن تطورات الواقع وحصارها ومحاوالت الدفاع عن ذاتها، ومراكمة عناصر القوة واصطدامها بالعدو 
الصهيوني في أكثر من حرب، جعلها تعود لممارسة »دور المقاومة« مما جعل فلسطينيي غزة يخضعون 
لشروط عالقة مغايرة، والخضوع لظروف اقتصادية اجتماعية مادية مختلفة، وبهذا فإنه يمكن اعتبار الشعب 
الفلسطيني ولألسف عبارة عن كم من األفراد مقسومين بحسب واقعهم وظروفهم المادية إلى أربعة أقسام:
-     فلسطينيي 1948 وهم إفراز التفاق أوسلو، وما عناه ذلك من إخراجهم من معادلة الصراع، وبحثهم 
عن دور في إطار الدولة الصهيونية، واتجاههم نحو النضال المدني والحقوقي تحت سقف المواطنة في 

دولة االحتالل، مما أفقد منظمة التحرير الصفة التمثيلية لهم.
-     فلسطينيي اللجوء والشتات وهم إفراز االحتالل نتيجة التهجير في 1948 و 1967، ونتيجة النكفاء 
الثورة والعمل من ساحات الخارج، انكفأ دورهم في البحث عن تحسين أوضاعهم وظروفهم والنضال المدني 
كل في مكان تواجده، والحًقا نتيجة الظروف العربية والظروف اإلنسانية خفت دورهم، ونتيجة للبحث عن 
مفهوم الدولة الفلسطينية بدأ البحث إليجاد حلول بديلة لعودتهم، مما أفقد منظمة التحرير الفلسطينية، 
التحرير  منظمة  بين  للتبعية  سياسيا  وانقسامهم  لهم  التمثيلي  الدور  فيها،  المتنفذة  بالسلطة  ممثلة 

وحماس وغيرهما.
-     فلسطينيي الضفة الغربية وهم يرزحون مباشرة تحت حكم السلطة، وعمودها الفقري فتح وُتمارس 

عليهم السياسات السلطوية والهيمنة، ومحاصرون بسياسات االحتالل.
االبتكار  الصهيوني، واالستهداف ومحاوالت  والحصار  -     فلسطينيي غزة وهم يخضعون لحكم حماس، 
والمبادرة الثورية، وآخرها مسيرات العودة وكسر الحصار، وما تبعها من إبداعات، ولكن ذلك مسوق ببرنامج 
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القدس  إلى  باإلضافة  األليم.  اإلنساني  والواقع  الحصار  األرض ومسوق بظروف  على  الفاعلة  والقوى  حماس، 
والتي تخضع لظروف خاصة تجعلها أصاًل هامشية في هذا السياق.

وبهذا فإن واقع الشعب الفلسطيني المحاصر باالحتالل وسياساته، وكذلك سياسات حليفه الدولي )الواليات 
المتحدة(، والمحاصر بترهل المحيط العربي وأزماته وصراعاته وتشتته، وبضعف السلطة ومنظمة التحرير 
والمؤسسات  واألحزاب  للقوى  واالجتماعي،  السياسي  المردود  بضعف  والمحاصر  السياسية،  ومؤسساتها 
ردع  االحتالل في  لنجاح سياسات  بوادر  مرة تظهر  بنفسه وألول  ثقته  يفقد  الشعب  مما جعل  السياسية، 
الشعب الفلسطيني، أو ردع أقسام منه لالنتصار لنفسه، ولألسف بداية بنجاح سياسة الجدار الحديدي ضمن 
النظرية األمنية الصهيونية، ومجمل اإلجراءات العسكرية وتركيم القوة واستخدام العنف )الردع وقوة السحق( 
في مواجهة الشعب الفلسطيني، كما كان قد حصل في مراحل سابقة مع الجيوش العربية، إليصال قناعة بأن 
للرضوخ  إسرائيل قوية وراسخة، وما على األطراف األخرى إال االستسالم والقبول والتسليم بوجودها، وصوالً 

لسالحها.
وبعد تراجع دور ومكانة الفلسطينيين في الداخل 1948 والخارج والشتات في الصراع، وفي محور العمل النضالي 
الساحتين  فإن هاتين  اليوم،  الرئيسيتين  الصراع  غزة، كساحتي  وقطاع  الغربية  الضفة  وتركزه في  والسياسي، 
محاصرتين بسلطتين فئويتين، لهما مصالحهما وأجندتيهما اللتان تبددان طاقات الشعب الفلسطيني وقوته، 
ونحن لسنا بوارد الدفاع أو التشريع أو مهاجمة طرف على حساب الطرف اآلخر، وإنما البحث في دور الحزب الثوري 
وإمكانيات تثوير طاقات الشعب الفلسطيني، وهو الدور الذي نزعم أنه منوط بالحزب اليساري الثوري، وتحديداً 
قيامه بالدور الذي يسعى عبره لتحطيم أسس )النظام القائم(، ووضع أسس لنظام آخر، والسعي لممارسة السلطة 
واستالمها. )فال حزب ثوري دون نظرية ثورية( »لينين« وال يمكن أن يوجد الحزب السياسي الذي ال يسعى لممارسة 

السلطة بكل إمكانياته، وإال ارتهن الحزب لصف النظام القائم، وتحول جزءا منه وفقد ثوريته.
ممارسة الهيمنة:

 بحسب »غرامشي« ال يمكن ممارسة الهيمنة السياسية واإلصالح الثوري دون قاعدة اجتماعية تمتلك المصلحة 
البشري  وحيزها  ونطاقها  عمله  وآليات  برامجه  وفي  الحزب  تشكيل  إعادة  في  األساس  وتكون  الثورة،  في 
هي  بشري  ونطاق  كجغرافيا  الغربية  الضفة  في  وتحديًدا  الفلسطيني  الريف  أن  ندعي  وهنا  والجغرافي، 
القاعدة الثورية واالجتماعية للحزب الثوري، وليست البروليتارية القاعدة االجتماعية التقليدية الماركسية، فقد 
أكد جاك ويريس في كتابه )نظريات حديثة حول الثورة(، أن لكل ثورة مشكالتها الخاصة في الزمان والمكان 

والتركيب الطبقي، وفي القوى السياسية المتحالفة معها وتلك التي ضدها.
وبهذا تظهر الضرورة للحزب الثوري لتحديد الفئات والقوى صاحبة المصلحة في الثورة، أو إعادة التثوير، 
ونؤكد على الريف الفلسطيني كبؤرة أو قاعدة ثورية مناسبة للعمل، وأيًضا تظهر ضرورات من قبيل فك 
االرتباط عن منظمة التحرير باعتبارها مؤسسة سلطوية فقدت صفتها التحررية، وأيًضا صفتها التمثيلية 
لمجمل الشعب الفلسطيني، وقد أكدت هيمنة تيار عليها انتهاء مرحلة التوافق السياسي أو اإلجماع السياسي 
داخلها لصالح هيمنة مفاهيم من قبل األغلبية مقابل األقلية، وضرورات إعادة تحديد األحزاب السياسية ودورها، 
وعقد موقف حاسم منها حيث ظهر بالملموس أن األحزاب الفلسطينية بمجملها، ونتيجة ارتهانها للسلطة، 
الفلسطيني،  للشعب  الجامع  والسياسي  التوافقي  التمثيلي  اإلطار  هي  بما  المنظمة،  تقزيم  بعد  وخاصة 

تحولت إلى مجرد مؤسسة سلطوية تحت حكم االحتالل.
السلطة  باستمرار  مصلحتها  وتتحدد  بصلة،  الحزب  لمفهوم  تمت  وال  سلطة  أحزاب  هي  األحزاب  هذه  إن 
وبرامجها،  وبنائها  هياكلها  ليست  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أن  نؤكد  حيث  به،  وارتباطها  ونظامها، 
وإنما النظام القيادي المهيمن عليها، وعليه فإن هذه األحزاب تجاري مصالحها وتعتاش على نظام الحصص 
من  الذي  الثوري  الدور  حساب  على  المنظومة،  هذه  داخل  والمخصصات  والتفريغات  والوظائف  والكوتات 
المفترض أن تقوم به، ويمكن أن نشير إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، كتنظيم يمكن أن يتحول 
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لهذا الحزب الثوري، إذا ما استطاعت أن تذهب أبعد في مواقفها الرافضة للهيمنة والتقزيم الممارسة على 
منظمة التحرير من خالل مطالبها الجذرية، وليس اإلصالحية، بإصالح وتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية، 
السلطوية  الهيمنة  عالقات  وتحطيم  تثويره  عبر  وليس  النظام  ذات  في  ولكن  الفلسطيني،  الكل  لتشمل 
القديمة. صحيح أن االحتالل يفرض شكاًل من العالقات السياسية الداخلية تجعل الصراع الرئيسي ضده، ولكن 
الكفيلة  والبرامج  واإلرادة  الرؤية  الثوري  الحزب  هذا  امتلك  ما  إذا  جبهتين،  على  الصراع  يخاض  أن  يمكن 
وقد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  خارج مؤسسات  لها  وجود  ال  األخرى  األحزاب  بقية  بينما  ذلك،  بتحقيق 
المحلية  االنتخابات  تؤكد  حين  انتخابي، في  ثقل  بأي  تتمتع  ال  األحزاب  أن هذه   6002 انتخابات  أظهرت 
والجامعية هامشيتها، وعليه فإن الغالبية العظمى من هذه القوى تحولت من عنصر قوة وحيوية وثورية 
وتمنع  الدائم،  والحراك  للتطور  تنظيمية حزبية معطلة  إلى مجرد هياكل  الفلسطيني،  والمجتمع  للشعب 
الدور  فقدت  التعميم،  في  نقع  ال  حتى  األحزاب،  هذه  فمعظم  القديم،  حساب  على  الجديد  الشكل  تبلور 
به، مما يعني فقدانها  المطالبة  أو  برنامج وال رؤية وحتى إمكانيات اإلصالح  لها، وال تمتلك ال  التاريخي 

القدرة على خوض غمار عملية الصراع أو التناقض المجتمعي، الذي يؤّمن التطور والتقدم للمجتمع. 
مدينة أوسلو في مقابل الريف:

1967 وتحديًدا في  أراضي  يتعلق في  فيما  الفلسطينية  المدينة  المجتمعي في جغرافية  الصراع  يقع 
الضفة الغربية، وخاصة بعد أوسلو، وتقسيم هذه الجغرافيا لمناطق »أ، ب، ج«، وهذا ما حصر السلطة كمؤسسة 
سياسية وسيادية وكذلك »المراكز الحضارية« في المناطق«أ« )باعتبارها محررة( وفيما المجال مفتوًحا بعيًدا 
واختصاره في  الفلسطيني  المجتمع  مركزة  تم  أنه  إال  واقتصادي،  اجتماعي وسياسي  لحراك  االحتالل،  عن 
الفلسطيني وعزله واستهدافه من  الريف  الريف هامش أو تابع في مقابل محاصرة  المدينة، واعتبار  هذه 
المالية  الحصص  وتقليص  الزراعية،  األراضي  وتجريف  والهدم  والمصادرة  باالستيطان  الصهيوني،  االحتالل 
عليها  سيطر  لمعازل  الريف  هذا  وتحول  العمل،  عن  بحًثا  الريف  لهجر  أدى  مما  والحواجز،  والجدار  والعزل 
االحتالل بشكٍل مباشر، بمعنى تحوله لساحة الصراع الرئيسي مقابل تمركز المؤسسات والقوى واألحزاب في 
مدينة أوسلو، مما أدى لحالة صراع معكوسة، بدالً من تركيز الصراع مع االحتالل، تحول الصراع لصراع داخلي 
األكثر  والجغرافية  الثورية  البؤرة  هو  الريف  أن  يظهر  وبهذا  المباشر،  االنقسام  أسباب  أحد  هو  سلطوي، 
التي  أوسلو  مدينة  سلطة  أخرى ضد  جهة  ومن  جهة،  من  االحتالل  ضد  للتثوير  مالئمة  واألكثر  إلحاحية، 
سيطرت عليها قوى األمن الفلسطينية، وعزلت مصدر الفعل لألحزاب الثورية، مقابل تعزيز وتركيز حضورها 

حيث ألحقت المخيمات بهذه المدينة.
وقد تحدث »فرانس فانون« في كتابه »معذبو األرض« عن هذه المرحلة من عمر الثورات، وحلل دور األحزاب 
البرجوازية  المالية  القوى  السلطوي مع بعض  للتزاوج ما بين هذا اإلطار  الوطنية، والتي تسعى  البرجوازية 
والسياسية المحلية، لتشكيل أو في طور تشكل البرجوازية الوطنية الفلسطينية، والتي تسعى بحسب تحليل 
فانون للتسوية مع المستعمر، وتخشى لجوء الشعب إلى العنف، وهو ما يفسر سلوك السلطة الفلسطينية 
نطاق  وتوسيع  نقل  وخاصة حول ضرورة  وغيرها،  الغربية  الضفة  في  الِحراكات  أو  الثورية،  المبادرات  تجاه 
مسيرات العودة، باعتبارها شكل من أشكال المقاومة الشعبية التي تنادي بها هي نفسها، كما يفسر سلوك 
السلطة تجاه غزة في العقوبات المفروضة )وطنًيا بأمر من رئيس الشعب(. كما يفسر تحليل »فانون« استمرار 
الصراعات  توقظ  فهي  ولهذا  مصالحها،  على  منكمشة  دائًما  الوطنية،  البرجوازية  أحزاب  أن  ذلك  االنقسام 
والخالفات اإلقليمية، والمنازعات القبلية، وتسعى للتحالفات العشائرية، لتأمين مصالحها واستمرار حكمها على 
حساب تعزيز القيم الحداثية في المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية والواقع الديموقراطي القومي، والبرجوازية 
الوطنية التي فشلت وتفشل، ال تسعى لصناعة مجتمع اإلنتاج والتصنيع ومجتمع وعالقات إنتاج، بل تسعى 

لمجتمع الدولة، التي تسيطر عليها فكرة الربح التافه، من خالل ممارسات دور الوسيط )الكومبرادور(.
غزة  وفي  فتح،  مع  المتحالفة  الغربية  الضفة  في  المحلية  السياسية  المالية  النخب  أو  الوطنية  البرجوازية  إن 
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المتحالفة مع حماس هي التي تعيق المصالحة، وهي التي تخطط وتعيق وتفرغ منظمة التحرير من محتواها 
الثوري لصالح تحويلها لمؤسسة سلطوية تقليدية، وبهذا تنفك العرى ما بين منظمة التحرير وبين أي حزب 
اليوم تحولت ألداة سياسية بحاجة  للجميع، ولكنها  التحرير هي إطار سياسي، ملك  ثوري. صحيح أن منظمة 
األطر  القيادي، وضمن  النهج  إلى  المستند  الحالي  بإطارها ودورها  الصراع معها  الضروري  لذا من  التثوير،  إلى 
والرؤى الحالية لمن يهيمنون على قراراتها منذ عقود، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الدعوات اإلصالحية 
لمنظمة التحرير وضم القوى السياسية اإلسالمية لها، ال يعني بأي حال من األحوال إعادة إصالحها، وإنما إعادة 
توزيع ومحاصصة جديدة بين طرفي أو قطبي الصراع األساسيين، بينما يقوم اإلصالح الحقيقي على فعل ثوري 
حقيقي وشعبي يشمل أوسع القطاعات الممكنة، وهذا يتم عبر تثوير الفئات الشعبية صاحبة المصلحة بقيادة 
الحزب الثوري إلعادة مضمون منظمة التحرير الثوري التحرري لها، كالفالحين وتحالفهم مع الالجئين في إطار 
استراتيجية وطنية، وهنا أيًضا تظهر إلحاحية الحزب الثوري في تمثيله للفئات الشعبية صاحبة المصلحة في 
عالقة  ضمن  الثوري  الفعل  جغرافية  يمثل  الذي  الفلسطيني،  الريف  في  ثورية  بؤرة  وخلق  وتثويرها  الثورة، 
االحتكاك واالستهداف المباشر له من قبل االحتالل، ومعاناتهم من قبل سلطة المدينة »أ« أو مدينة البرجوازية 
صاحبة  األخرى  الفئات  إلى  باإلضافة  حسابهم،  على  الصهيوني  االستعمار  مع  للتسوية  تسعى  التي  الوطنية، 
المصلحة في المدينة والمخيم، حيث أن السلطة ومصدر شرعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، كمؤسسة سلطوية 
تحمل نفسية السمسار وتكتفي بدور الوكيل، وهي ال تحمل رسالة تحويل وتثوير أحوال األمة، بل جعل نفسها 
وسيًطا ما بين الشعب واالستعمار »فانون«. ولقد تحدث في ذات اإلطار، باإلضافة إلى فانون مهدي عامل، وتحديًدا 
عن دور االستعمار في بناء المجتمع الكولينيالي للفئات المرتبطة باالستعمار في الدول المستقلة، وما تبعه 
من كوارث الطبقة الرأسمالية المنحدرة من رحم التبعية االستعمارية المباشرة، وهي عملية مفروضة على هذه 
الرأسمالية ضمن قوانين الرأسمالية نفسها، والحًقا التبعية الثقافية واالقتصادية وغيرها، وهو ما يجعل األحزاب 
الرأسمالية أو أحزاب البرجوازية الوطنية أشبه بالسماسرة بحسب فانون، ويسعون لتسلّم السيادة الصورية من أيدي 

االستعماريين، بحسب »جان بول سارتر«. 
من ناحية أخرى، فإن المستعِمر قد بنى مدًنا وحرّمها على المستعَمر، وبهذا فإنه يحاول بناء مدنه على ذات 
الطراز، وبقي هدف المستعَمر أن يدخل مدن المستعِمر، ولهذا فإن البناء الفوقي لمدينة أوسلو ترسخ باعتباره 
مجتمع رأسمالية المستعَمر، وبقي طموحه في تقليد المستعِمر، ولم يتم بناء مدينة اإلنتاج الحقيقي أو مدينة 
المصنع، وإنما شكل مشوه من العالقات الُمطوَّعة للتعاطي مع المستعِمر، أو محاكاته في أفضل األحوال، أو شكل 
الزعامات  أو  الوكيل  الريف عبر  العالقة مع  السلطة(، في مقابل نسج  األمنية )جغرافية  السياسية  الوظيفة  من 
القبلية أو العشائرية، وبناء صورة الزعيم المحلي، وتعزيز القيم التقليدية الرجعية، بينما يقوم دور الحزب الثوري 
على تثوير وتنظيم الواقع الريفي، ليكون قاعدة ثورية لمواجهة االحتالل وبرجوازية مدينه أوسلو ورأسماليتها، 
وتحويل هذا الريف من الثقافة التقليدية العفوية االتكالية إلى العنف الثوري المنظم، وبهذا يمارس الريف عبر 

الحزب الثوري دورًا في البنية الفوقية والمجتمع، بعد تثويره وتخلّصه من العالقات والمفاهيم الرجعية.
الهيمنة السياسية بحسب »غرامشي« من قبل الحزب الثوري هي ممارسه للفن والعمل السياسي، وتكريس 
أو  اإلصالح  وفرض  األخرى،  السياسية  والمؤسسات  التحرير  منظمه  على  وفرضه  للحزب،  السياسي  للبرنامج 
التغيير الجذري وبناء وحدة وطنيه حقيقية، معبر عنها ضمن األطر القيادية وليس الشكل الدعوي الداعي 

لإلصالح، والذي يمثل مصلحه حزبيه، وفئات محددة على حساب اإلصالح الحقيقي.
باإلضافة إلى أن تطوير الريف ولعبه لدور سياسي بقيادة الحزب الثوري، يحطم شكل العالقات الذي حاول 
الشعب  وحده  تحقيق  عبر  الحًقا،  والجغرافي  السياسي  االنقسام  ينهي  وكذلك  تكريسه،  ومدينته  أوسلو 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والتي من خاللها يتمثل الرفض للتقسيم الوهمي لمناطق السلطة، 
والذي أصبح نفسًيا أيًضا. فالوحدة الوطنية التي نعنيها، ال تعني فقط الضفة وغزه أو الريف والمدينة أو 
فتح وحماس، وإال ارتهنا لبرنامج أطراف سياسية معينه، وحبسنا أنفسنا في سقف أوسلو وبرنامج الدولتين، 
يفرض  الذي  الشعبي،  والفعل  الثوري  المنطق  ضمن  الفلسطيني  الشعب  توحيد  يجب  ذلك  كل  ولتجاوز 
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ذاته على االحتالل، ويحول حياته إلى جحيم، وكذلك األمر على مؤسسات أوسلو، وتشمل الوحدة التي ندعو 
إليها أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على قاعدة برنامج وطني وسياسي ثوري حقيقي 
يقوده حزب ثوري، وهو أمر مثل ما ذكرنا يحقق صوابية المعركة ضد العدو، ويحقق فرض اإلصالح الوطني 

والديمقراطي. 
لقد تحدث »فانون« عن أن اتحاد الشعب الجزائري يولد تفكك الشعب الفرنسي، ضمن اإلطار االستعماري وكذلك 
األمر فإن اتحاد الشعب الفلسطيني، يفكك منظومة ومجتمع االحتالل، خاصة في ظل التساوي العددي والقنبلة 

الديمغرافية الضاغطة على مجتمع االحتالل. 
وللتذكير فقط يقع الحزب الثوري على النقيض من السلطة ومؤسساتها، وخاصة في الواقع الفلسطيني، وهو 
عملية  عبر  يأتيا  لم  أوسلو(  )مدينة  ومجتمعها  السلطة  أن تشكيل  البرجوازية، حيث  األحزاب  لدور  واقع شبيه 
ثورية حقيقية، بل إن مشروع أوسلو ربط ما بين الوجود االستعماري الصهيوني وتشّكل السلطة، مما خلق مصالح 
مشتركة تتمحور حول )المدينة( حاضنة الرأسمالية ومحور نشاطها االستهالكي، وهو ما فتح الباب أمام الحديث 

الحًقا عن الصفقات السياسية وصوالً لصفقة القرن. 
ونهب  الشعب  حساب  على  السريع  واإلثراء  للنهب  تسعى  حولها،  والملتفين  الحاكمة  الفئة  هذه  فان  وبهذا 

المقدرات ومنظومة الفساد، بمعنى تبني األفكار البرجوازية االستعمارية بحسب فانون.
وتبقى القاعدة االجتماعية لهذه الفئات واألحزاب البرجوازية، هم سكان المدن، والذين يلخصون مطالبهم في 
التمثيل االنتخابي وتحسين األحوال المادية والحريات العامة، أي البحث عن اإلصالح السياسي والديمقراطي -وهو 
أمر صعب في الحالة الفلسطينية- عبر بحث األحزاب الفلسطينية عن اإلصالح والمطالب الدعوية لها، وتكريس 
الجهد األساسي لهذه األحزاب في بناء نفسها أو محورة عملها حول مدينه أوسلو، ومن ثم تتعاطى هذه األحزاب 
مع الريف وفئة الفالحين بشكٍل هامشي، مع إنها الفئة األكثر ثورية فعلًيا وصاحبه المصلحة في الثورة، فهي 
الفئة األكثر احتكاًكا باالحتالل وهي التي تعاني من استهدافه وإجراءاته في كل المجاالت، وتعاني من المحاصرة 
ت  من جغرافيا سلطة المدينة لها، وبهذا فان الريف والفئات الفالحية، إذا ما وجدت حزبها الثوري، وتنظمت وُمدَّ
بأدوات العنف الثوري فإنها قادرة على الفعل، ال بل هي تحتاج إلى تحسين ظروفها ومواجهة التحديات لالرتقاء 

بدورها.
المبتغى  تحقيق  يستطيعون  الثورية  العناصر  مع  التقائهم  في  وهم  للثورة،  دوًما  مهيؤون  الفالحون 
والُمراد، والتخلص من عقدة االحتالل، الذي ُيحاصرهم ويعطلّهم ويدمرهم لصالح تحويلهم لعالقات تبعية 
عبر فرض سياسات  خاصة  األرياف  وتحجيم  تعطيل  على  السلطة  عملت  والحًقا  بأوسلو،  المحاصرة  للمدينة 
السيطرة على األرض، وتحويلها لسلع استثمارية عقارية، بدالً من القيمة المعنوية، وتمدد االستيطان واتساع 
رقعته وزيادة العبء المعيشي واالقتصادي في الريف، وقطع إمداد الماء، ليتحول جمهور الفالحين إلى عبء 

سكاني واقتصادي على المدينة ذاتها ويعطل التنمية والسيطرة على الريف بشكل كامل.
فما هو املطلوب حاليا؟!

المطلوب من الحزب الثوري هو ترسيخ قواعد منظماته في األرياف، واستهداف الريف بنشاطاته المركزية، 
وتثوير البنيان االجتماعي لهذا الريف، وإعطائه بعًدا ومضموًنا ثورًيا تقدمًيا، والحًقا تسليمه دورًا ريادًيا في 
الثورة والصراع ضد االحتالل، وكذلك في الصراع الداخلي )التناقض السياسي( بإطالق عملية تنمية وتطور 

مجتمعية.
دور الريف في مواجهة االحتالل ومدينة اوسلو:

لقد شكلت جماهير الفالحين الفلسطينية قاعدة وكيان الثورة في عام 6391 في إشارة واضحة لترهل وانكسار 
إحباط  أسباب  أحد  كان  وقد  معه،  تنافس  ودخلت في  آنذاك،  التقليدية  الفلسطينية  الوطنية  الزعامة  وضعف 
الثورة، هو تدخل هذه القيادات التقليدية في الثورة وفي مصيرها، كما شكلت هذه الجماهير الفالحية أساس 
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كافة الثورات والهبات الجماهيرية على مدار قرن من الزمن في مقارعة االحتالل البريطاني والصهيونية، نستثني 
من هذه الظاهرة انتفاضة األقصى التي كانت جغرافيتها وقاعدتها في مدينة أوسلو، ورغم اتساع تضحياتها تم 
الهجوم عليها واإلجهاز على أي نتائج لها ضمن ذات النطاق القيادي المرتبط بأوسلو، فالفالحين هم الفئة األكثر 
المستهدف  اليوم، حيث ال زال  1882 حتى  الحركة الصهيونية وحركة االستيطان منذ عام  تضررًا من مشروع 
األول من كافة إجراءات االحتالل هو الريف، ومحاصرته ومحاولة بناء معازل المدينة وتهجير الفالحين نحو المدينة 
اتجاه بناء سياسة )أرض أكثر وعرب أقل( بحسب تعبير عادل مّناع، وكانت ذروة هذه الهجمات متمثلة في عملية 
التطهير العرقي ضد ما يقارب 400 تجمع فالحي في عام 1948 والعام 1967 واليوم عبر الجدار االستيطاني 
وبناء المعازل، حيث تهدد سياسات االستيطان والمصادرة ما نسبته مئة بالمائة من مصالح الفالحين، وفصل هذا 
الفالح عن أرضه وتحويله لبروليتاريا في خدمة االقتصاد الصهيوني، وتفريغ األرض وجعلها عبئا على مجتمع 
الضم  وسياسات  لالستيطان  المجال  يفتح  مما  أوسلو  مدينة  مجتمع  داخل  إلى  والصدام  الصراع  ونقل  المدينة، 
واإللحاق، وعليه فإن الدور المناط بالريف هو دور طليعي، ومن المهم إعادة تثوير جغرافية هذا الريف، وخاصة 
ـ48، وملئ هذه الجغرافيا بالثورة والفالحين المنظمين والمسلحين بالوعي والحزب الثوري،  في الضفة وأراضي ال
وإدارة عملية صراع تناحري ضد االحتالل في فضاء جرائمه الحقيقية، وفي الزمن الحقيقي الرتكاب الجريمة، أي 
المواجهة المباشرة من جهة، وإدارة صراع تنموي حقيقي مع السلطة ومحاصرة منجزاتها في مدينة أوسلو من 
جهة أخرى. ولقد تحدث فانون عن اللقاء ما بين العناصر الثورية الهاربة من المدينة والصراع داخل الحزب الثوري 
والعناصر الفالحية المهيئة دوًما للثورة، كما أن تجربة الحزب الشيوعي الصيني مثاًل تؤكد أهمية الفضاء الريفي، 
حيث كان قد عجز عن السيطرة على المدن بعد مذبحة الثورة المضادة في العام 1927 وتراجع إلى الريف ليحرر 

الريف أوالً، ثم يستولي على المدن، كتتويج نهائي بعد أكثر من 20 عاًما من النضال المسلح.
اتفاق  السلطة ضمن  واإلهمال من  الصهيونية  والسياسات  الهجمات  الفلسطيني من أشرس  الريف  ُيعاني 
اوسلو، وتحويل الريف إلى مناطق أ وب وج، واألنكى اإلهمال من األحزاب السياسية الفلسطينية، وهي ال تحمل 
في برامجها أو رؤيتها مشروع عمل حقيقي، يقوم على تثوير الريف وبناء البؤرة الريفية الثورية وتثوير 
طاقاتها، وقد أخرجت األحزاب الريف من برامجها السياسية كنقاٍط ثورية، ومن حساباتها، كونه مسيطر عليه 
تماًما من االحتالل، واعتباره هامشًيا لمصدر الفعل السياسي، وبهذا فإن هذه األحزاب ال تسعى لمواجهة هذا 
الفالحين عبر مشاريع تنموية، تعزز صمودهم،  االحتالل عن كاهل  أو تخفيف عبء  االحتالل في مواقعه، 
والتواجد فيما بينهم وتثويرهم وتنظيمهم، بدالً من استمرار حالة االستثمار المبتذل لنضاالتهم، في حين 
انطالًقا من األرياف، وذلك عبر تواجدها فيها بشكٍل علني وسري وتهيئة  الثورة  المطلوب هو تنظيم  أن 
البنية التحتية والفوقية لذلك، وبشكٍل منظم وفاعل، وإرسال كوادرها الفكرية والتنظيمية والسياسية لرفع 
مستوى الوعي السياسي والثوري والتنظيمي ودمجها في المعركة، والعمل على خلق تحالف حقيقي وجدي 
مع فئة الفالحين، وسريان العمل السياسي من الريف وألجل وطن بأكمله، واستثمار طاقات هذا الريف وضمه 
للمجهود الثوري، واالعتماد على فئة الفالحين، باعتبارها إحدى قوى الثورة الرئيسية والتواجد معها بشكٍل 

دائم واعتبارهم العمود الفقري للثورة.
محاوالت  إطار  في  أو  االحتالل،  ضد  النضالي  والمجهود  السياسي  النضال  إطار  في  األيام  هذه  في  وُيالحظ 
المدن وفي محيطها،  والمسيرات في مراكز  التجمعات  اعتماد تكتيك  الغربية،  الضفة  الجماهيرية في  الحركة 
الطرفان  ثانًيا، وهما  والسلطة  االحتالل أوالً  الصهيوني وقوات  العدو  اشتباك محددة يفرضها  وربما نحو نقاط 
تماًما كونه  المواجهات، وهو تكتيك خاطئ  واتساع سقف هذه  والزمن ومكان  االشتباك  قواعد  ُيحددان  اللذان 
أوالً يؤّمن استراتيجية العدو بخلق حالة من الصراع والصدام المباشر مع السلطة، واللجوء للقمع باعتباره موجه 
ضدها، وتحدي لسلطتها وضد مصالح سكان المدينة التي في غالبيتها ليست مع المواجهة، وثانًيا وثالًثا فان 
تركيز الحراك والفعل داخل المدينة )أ( يضعف من دورها واحتكاكها مع العدو الرئيسي ويجعل من اليسير على 
العدو والسلطة مراقبتها وفهم عملها والسيطرة عليها، بينما يتم تجاهل استخدام الجغرافيا الريفية المتضررة 
من كافة السياسات لالحتالل وإهمال السلطة، وهو تكتيك سليم لو تم اللجوء إليه، يعيد حالة الصراع مع العدو 
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إلى موقعها وساحتها السليمة، ويخفف من قبضة السلطة ويلغي دورها األمني، ويحدد نقاط االشتباك وقوته 
الفالحين في قراهم  وإعادة تركيز  السياسات  لمواجهة  الثوري، ضماًنا  الحزب  واتساعه، من قبل  ومكانه وزمانه 
وأراضيهم، وإضعاف حركة االستيطان والجيش االحتاللي، وكذلك يرفع من حالة االحتكاك، وضرورات اتساع رقعة 
يثّور  كما  لالحتالل،  األمنية  القبضة  يضعف  مما  ويشتته،  والسيطرة  التركيز  يفقده  وعليه  للجيش،  االنتشار 
الجغرافية الفلسطينية بمجملها، ويخلق ساحة صراع مفتوحة بدالً من نقاط اشتباك ُمحددة سلًفا، وهو األمر الذي 
يعيد التركيز بقوة االنتشار والتأثير لالنتفاضة األولى 1987، ويفكك حالة االصطدام في المدن، وهذا يتأمن 
عبر تنمية بؤر وتوزيع مواقع ريفية، واالنطالق نحو مواجهة االستيطان والمصادرة والحواجز، مما يجبر االحتالل 

على استخدام قواته بدالً من الوظيفة التي حملتها أوسلو باالعتماد على قوات السلطة بالقمع.
ميدانية  مهمة  ليست  وقيادته،  الريف  وتثوير  الريفية  الجغرافيا  استخدام  في  الثوري  الحزب  وظيفة  إن 
كفاحية، وال مهمة خارج إطارها السياسي فقط، فالقيادة تعني هيمنة ثقافية سياسية بحسب »غرامشي«، 
وهي تربط الفكر للحزب الثوري بالممارسة والسياسة، عبر ممارسة مجتمعية شاملة بحسب »ماركس«، والسياسة 
هي الصراع الطبقي والقومي بحسب »لينين« وبهذا يعود الحزب لمواقعه، وينهي اغترابه واغتراب الجماهير 
بحسب »أحمد قطامش«، ثم يتحول الحزب للفاعلية ويصبح صاحب امتداد جماهيري قادر على فرض برنامج 

سياسي شمولي لإلصالح، وصاحب ثقل انتخابي قادر على فرض شروطه.

الريف ومسيرات العودة في الواقع الراهن:
تعاني الضفة الغربية اليوم من االغتراب بحسب »أحمد قطامش«، وتتهدد الحرب والتدمير غزة، بينما ظهرها 
مكشوًفا من قبل السلطة ومنظمة التحرير التي تعاقبها، وبهذا فإن األوروبيين لن يتحركوا إليقاف آلة الحرب 
اإلسرائيلية ضد غزة وأهلها، وواشنطن كذلك، بل هي شريكة فيها، بحيث تهدف من خالل آلة حربها إلى تهيئة 
واقع جغرافي، ُيعمل من خالله، على وضع أقدام تسير عليه صفقة القرن، في ظل حياد العرب أو تواطئهم، وبهذا 

المعنى فان حماية غزة هي حماية للضفة وحماية للمشروع الوطني برمته.
 وبهذا تظهر إلحاحية دور الحزب الثوري في الدفاع عن القضية الوطنية، وتجاوز االنقسام وسلطتي الضفة وغزة، 
وتظهر إلحاحية دور الريف في الدفاع عن ذاته ومصالحه، وفي الدفاع عن القضية الوطنية برمتها، عبر تثوير 
العدو، ضمن  الريف، وخلق حالة مواجهة مع  الشعبية في  العودة والمقاومة  الريف ضمن تكتيك مسيرات  هذا 
شروط وقانون موازين القوى طبًعا. فنحن لسنا الحزب الشيوعي الصيني والريف الفلسطيني ليس بطبوغرافية 
وامتداد الشارع الريفي الصيني، أو أي ريف آخر في العالم، والضفة صاحبة المصلحة في تكتيك مسيرات العودة 
المسيرات نحو  48، وهنا تظهر أهمية نقل  المحتلة عام  المطالبين بعودتهم إلى أراضيهم  الالجئين،  وبالذات 
الداخل باسم الحزب الثوري الذي يمتلك الجرأة ويطلق الشرارة، واألهم تطوير هذه المسيرات لحماية ظهر غزة، 
سلمية،  جماهيرية  مظاهرات  عبر  والحواجز  المعسكرات  وضد  القدس،  عن  والدفاع  والجدار  االستيطان  ومقاومة 
تحاصر هذه المواقع وتسد طرق المواصالت، وتحاصر القوات وتخلق حالة أمنية لحركة المستوطنين وعربدتهم 
ويرفع  الحًقا  االحتكاك  إمكانيات  يرفع  ما  المكثف  االنتشار  على  االحتالل  قوات  وتجبر  مخططاتهم،  وتعيق 
كلفة االحتالل، بل إن تواتر هذه المسيرات وتصاعدها باعتبارها حلقة أولى في التثوير، هو اختبار القدرة على 
القائد..  الثوري  بالحزب  ثقتهم  ورفع  الفالحين،  معنويات  لرفع  وأيًضا  والتوجيه،  والتنظيم  والسيطرة  القيادة 
الخ، مما يجعل من االستيطان موضوًعا قيد الدراسة والمراجعة لدى االحتالل، فاالحتالل اليوم واستيطانه يستند 
على حراب السلطة، وسيبقى كذلك إذا ما استمرت هذه المسيرات في المدن فقط، وبهذا فان الفالحين والريف 
يصبحون أصحاب مصلحة في استخدام وتطوير تكتيك مسيرات العودة وإبداعاتها الكتشاف إبداعهم، والدفاع 
عن أرضهم ومواجهة االحتالل، وتطوير مواقعهم ودمجهم في العملية السياسية والمجتمعية، في ذات الوقت 
تتقاطع مصلحتهم مع مصلحة الحزب الثوري، في تثوير الريف، وتوسيع قاعدة ممارسته السياسية، والدفاع عن 
غزة والمشروع الوطني، ومواجهة صفقة القرن ودعم وإسناد لمسيرات العودة وممارسة حق العودة كناظم للثوابت 

الفلسطينية.
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والدمار وتتماهى مع  بالموت  التي تحاصر غزة، وتهددها  اليمينية  الصهيونية وأحزابها  الحكومة  إن سياسة 
صفقة القرن، تقوم على سياسات قوانين الضم واإللحاق للمستوطنات والتوسع وقضم األغوار و الخليل وفصل 
القدس عن محيطها واعتبارها عاصمة إلسرائيل، وسياسات الطرد وتضييق الخناق وربما الحًقا »ترانسفير« والعزل، 
واستخدامه كجبهة متقدمة  الريف  تثوير  المعنى يصبح  وبهذا  والفالح،  المواطن  بمجملها ضد  وهي سياسة 
في الصراع بمثابة استراتيجية معكوسة تواجه استراتيجية اليمين الصهيوني، وتحد من تأثيرات أوسلو سياسًيا 

واجتماعًيا وأمنًيا، لصالح إعادة بناء استراتيجية وطنية شاملة آخذين باالعتبار الجغرافيا الريفية.
 لقد استخدم »غرامشي« مصطلح حرب المواقع في الصراع السياسي، وبهذا فان الريف حسب نظرية حرب المواقع 
هي المواقع المناسبة الحتاللها من قبل الحزب الثوري، وتوجيهها باتجاه العدو وضد أوسلو، واستخدام النشاط 
الثوري من قبل الحزب الثوري في مواجهة العدو الوطني والقومي والخصم السياسي، وبناء على ما تقدم فإن من 
المهم تقديم عدد من التوصيات ألخذها بعين االعتبار، وهو أمر يجب تطويره عبر الممارسة التي تلي النقاش 

والحوار:
-     مركزة العمل الحزبي والثوري في الريف واستخدام تكتيك العمل السري في القيادة، والتكتيك العلني 
الجماهيري في النشاطات. لقد وصف أحد قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية في العام 
1998 أحد طلبات الرفيق الشهيد يامن فرج قائد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى لعقد لقاء معه، فيما يخص 
التقي معكم إال أسفل شجرة  القائد الشهيد: »لن أقابلكم أو  التنظيمي بشكٍل دافئ، وُمستغرًبا طلب  العمل 
الفلسطيني،  الريف  والخاصية في  الثوري  الحزب  لمهمة  الطلب عميًقا وتوصيًفا دقيًقا،  لقد كان هذا  زيتون«، 

والذي عبر عنها الرفيق الشهيد عبر طلبه االحتجاجي هذا.
-     العمل على خلق تحالف عريض من القوى السياسية صاحبة المصلحة في المشروع وعلى قاعدة البرنامج 

الثوري.
-     تشكيل لجان شعبية ولجان تطوير للقرى ولجان للخدمات الصحية والخدماتية والطبية والتجارية وغيرها 

وصوالً للتعليمية إن تطلب األمر.
-     إقامة تجمعات متحركة حول بعض المناطق الحساسة أو بالقرب منها.

-     التنسيق مع المؤسسات الدولية والمتضامنين الدوليين بأوسع ما ُيمكن للُمشاركة.
-     تركيز النشاطات ضد وحول الحواجز والطرق االلتفافية والمستوطنات.

-     استخدام تكتيك مسيرات فرعية من عدد من المواقع الريفية تجاه مواقع محددة سلًفا للتجمع، مع تغييرها 
باستمرار على طول مساحة الجغرافيا الريفية إلرهاق حركة العدو وعدم توقع حركة المسيرات.

-     التنظيم والتعبئة والتوعية عبر التواجد المكثف في القرى والبحث في إمكانية نقل المكاتب الحزبية 
للقرى.

الـ84، نحو  المدن وأراضي  للُمشاركة بها والنشاط من  المخيمات  -     تنظيم مسيرات عودة أسبوعية ودعوة 
نقاط مختلفة من الجدار والمعابر وتنسيق توقيتها مع المسيرات في الداخل إن أمكن.

-     وضع الخطط لتأمين الصمود في القرى والمواقع الريفية ألطول فترة ممكنة.
-     استخدام تكتيك االستيطان المعاكس المتحرك ونصب خيام في مواقع محددة، واالستمرار في تحريك 

موقعها، واستخدام هذا التكتيك في أراضي الـ84 قدر اإلمكان، في مواقع القرى المهجرة.
-     تعزيز االقتصاد المنزلي المقاوم المستند على استغالل األرض وتحديًدا الُمهددة بالمصادرة.

-     تحويل وجهة المؤسسات ولجان المرأة والشباب نحو تركيز مجهودها في القرى.
-     بناء شبكة إعالمية تشمل كافة المؤسسات اإلعالمية ووضع برنامج ووثيقة إعالمية خاصة.

http://hadfnews.ps/post/43524/<0627><0644><062E><0644><064A><0644>
http://hadfnews.ps/post/45565/<0623><0628><0648>-<0639><0644><064A>-<0645><0635><0637><0641><0649>
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أثارت اتفاقيات أوسلو حالة من الجدل على مدى العقدين ونصف المنصرمين، وقد خال هذا الجدل من تناول العالقة 
النيوليبرالية  بالتوجهات  ذلك  الكولونيالي، وعالقة  االستيطاني  والطابع  التنمية  نموذج  بين  والمعقدة  الشائكة 

التي تحكم النموذج التنموي السائد.
وأغلب األدب التنموي المتداول ال يعترف بالظروف البنيوية التي فرضتها اتفاقيات أوسلو، عالوة على تماهيها مع 
األجندة السياسية التي يتبناها المشروع الصهيوني، وبالتالي أصبحت مشاريع التنمية تساهم في استدامة هياكل القوة 
واالضطهاد، التي تسم المشروع االستيطاني الكولونيالي، كما أنتجت التنمية خالل عقدين ونصف طبقة معتدلة وتابعة، 
ومنظمات  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  السياسية  والنخب  المال  رأس  أصحاب  لمصالح  محورًا  تشكيلها  خالل  من 

التنمية الدولية، والتي تعمل مجتمعة على إعادة استعمار حركة النضال الفلسطيني.
من أخطر ما ينطوي عليه المشروع االستيطاني منطق اإلقصاء، حيث تجري ممارسة الهيمنة الصهيونية بصورة متزايدة، 
االستعمار  استطاعت قوى  والحرمان، فقد  البؤس  بإنتاج ظروف معيشية ال يمكن تحملها ومعازل يعمها  مما يتسبب 
االستيطاني وعبر اتفاقيات أوسلو، تحديد كمية السعرات الحرارية الضرورية لإلبقاء على الفلسطينيين على حافة المجاعة، 
وباستعراض سريع لحجم المساعدات اإلنسانية الموجهة لألمن الغذائي ما بين عامي 2006-2016 يتبين بوضوح تراجع هذا 
الحجم من المساعدات من 77% إلى 54% ، وهذا يشير لمسار المساعدات اإلنمائية عامة وكيف توظف كأداة الستدامة هياكل 

السيطرة االستعمارية؟
لقد تراجع مستوى المساعدات الخارجية بنسبة 81% من الناتج المحلي االجمالي في الفترة 2008-2015، وأضر هذا 

التراجع باالقتصاد الفلسطيني، وقيد من قدرة السلطة على متابعة برامج اإلصالح التي أطلقتها منذ عدة سنوات.
إن تراجع مستويات التمويل الدولي قد يتمخض عنه وقف العملية التنموية، خاصة فيما يتعلق ببلورة سياسات اجتماعية 
واقتصادية متماسكة، من ضمنها استراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي، بحيث تجمع هذه 

االستراتيجيات ما بين اإلغاثي والتنموي. 
الموارد  على  والسيادة  االستقالل  تحقيق  دون  المستدامة  التنمية  تحقيق  باستحالة  الوطنية  السياسات  أجندة  وتقر 
اآلليات  بفعل  واالجتماعية  االقتصادية  االستدامة  اشتراطات  تعرقل  االستعمارية  الهيمنة  أن  كما  والبشرية،  الطبيعية 

الكولونيالية التي يوظفها المشروع االستعماري االستيطاني.
هذا اإلطار التنموي السائد ينطوي على مجموعة من العناصر التي تعمل على إعادة تعريف المشروع االستعماري، 

بهدف طمس معالمه الفعلية وهي:
أوالً :إنكار كامل للتاريح، حيث أن هناك فصاًل كاماًل بين احتالل إسرائيل للضفة وغزة، والمشروع االستعماري الشامل، 

والذي بدأ قبل العام 1948، وما زال يشرذم الشعب الفلسطيني برمته.
ثانياً: تغييب مفهوم الهيمنة وعالقات القوة عن تحليل السياسات والممارسات االحتاللية، واعتبار المستعمر شريك 

في التنمية. 
ثالثاً :تبنى السلطة لليبرالية الجديدة بناء على تصور أن األسواق محايدة، وأن عجلة التنمية سوف يقودها القطاع 

الخاص، وأن التنمية عملية محايدة تسمو على عالقات القوة والسيطرة.
إن عمليات الشرذمة ال تقتصر على التقسيم المكاني، بل ترتكز أيضاً إلى احتالل الفضاء الزماني وإعادة تشكيله بما 
يخدم أغراض المشروع االستعماري، فالهجوم على التاريخ بات جزءاً ال يتجزأ من آليات االستعمار التي تهدف إلى التسليم 
بالوضع القائم حالياً، فيصبح تناول الحديث عن الغزيين مثاًل دون الرجوع إلى األسيقة التي ساهمت ببناء هذه الفئة من 

أوسلو والتنمية الضائعة
أ. غسان أبو حطب
*مدير مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت في قطاع غزة.
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الشعب الفلسطيني من خالل فرض الشرذمة بالقوة على الشعب الفلسطيني، ويعاد هنا تركيز تدخالت التنمية من هذا 
المنظور والذي ُيبقي عمليات التشظية وتغذيتها بفعل استراتيجية التنمية. 

وما يحدث اآلن من إنكار لحقوق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، والهجمة الشرسة 
على حقوق الفلسطينيين، يمس قدرة الفلسطينيين على تصور بدائل للتغيير، وهذا بدوره تسرب إلى قلب خطاب 

التنمية. 
ساهمت المساعدات اإلنمائية في تعزيز حالة التمزق، فقد شهدت مرحلة ما بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بروز تكتالت 
اقتصادية، لعبت دوراً في تركيز رأس المال السياسي واالقتصادي في يد نخبة مرتبطة بالسلطة ونظامها، وقد تجلت 
مالمح النيوليبرالية في سياسات اإلقراض التي أغرقت المجتمع الفلسطيني، ال سيما موظفي السلطة، حيث تشير الدراسات 

إلى أن ما نسبته 64% من موظفي السلطة حصلوا على قروض من المصارف ومؤسسات اإلقراض الفلسطينية المختلفة. 
هذه السياسات النيوليبرالية عملت على إعادة هندسة الشرائح والفئات االجتماعية، ارتباطا بحركة ومسار المساعدات 

اإلنمائية، ويحدد جيمس سكوت أربعة عناصر توضح طبيعة مشاريع الهندسة االجتماعية:
عليها  ويطلق  الحداثية  اإليدولوجيا  ممارسة  الثاني:  والعنصر  والمجتمع،  للطبيعة  اإلداري  التنظيم  هو  األول:  العنصر 
واقع  حساب  على  والتكنولوجي  العلمي  بالتقدم  قوي  إيمان  وجود  عند  المزيج  هذا  ويظهر  الخبيث«،  المزيج   « وصف 
المجتمع، يؤدي هذا اإليمان إلى النظر نحو التقدم من ناحيته الجمالية – الحداثية وليس من ناحيته الفعلية، أما العنصر 
لتنفيذ  القوة  كافة مصادر  ثم فهي مستعدة الستخدام  ومن  استبدادية،  ذات طبيعة  الدول  بأن  متعلق  الثالث: فهو 
خطط الهندسة االجتماعية، أما العنصر الرابع: فيتمثل بوجود مجتمع مدني هش وضعيف غير قادر على مواجهة خطط 
النقد  الدولي وصندوق  البنك  الدولية، ال سيما  بالمنظمات  التنموية  السياسات  بالسلطة وحلفاؤهم، صانعي  المتنفذين 
الدولي ومنظمة التجارة الدولية، واألنكى من ذلك هو استمالة الشريحة المتنفذة في مؤسسات المجتمع المدني وتحالفها 
غير المقدس مع المتنفذين بالسلطة والمنظمات الدولية، هذا التحالف ينطوي على امتيازات ومصالح لها عالقة بكيفية 
توزيع السلطة والثروة داخل المجتمع الفلسطيني، وكيفية إعادة إنتاج الخارطة السيسيو/اقتصادية خدمة ألغراض ومشاريع 

الليبرالية الجديدة، والتي تتماهى تماماً مع سياسات االستعمار الكولونيالي. 
أوصال  تقطيع  إلى  الهادفة  ممارساته  فرض  في  االستعماري  تمادى  فقد  األخرى  الناحية  من  أما  ناحية،  من  هذا 
المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، ال سيما فرض سياسة العزل التام على المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة، حيث 
لدينا جيال  والتشظى، بحيث أصبح  الشرذمة  مما يعمق  األخرى،  الفلسطينية  التجمعات  بقية  أنه يعيش عزلة عن 
كامال ال يعرف نظرائه في الضفة الغربية وفى القدس وفى الشتات وفى المستعمرة األولى في 8491 »اسرائيل«. 
فأثناء األزمات تتصاعد التعبيرات الجهوّية التي يتخيل من خاللها كل سكان منطقة بأن لديهم خصوصية وتفوق، 
ويصاحب ذلك تنميط ذاتي إيجابي ألفراد المجموعة، وتنميط سلبي متخّيل جمعي للمجموعة األخرى، وبفعل األزمة 
في المشروع الوطني الفلسطيني، وبفعل عوامل خارجية لعب االستعمار الكولونيالي دوراً فيها، أي سياسة الفصل 
الجغرافي بين الوحدتين، وتالشي العالقات بين المكونين، وتنميط محلى مرتبط بتكّون الهوّية الفلسطينّية، كما 
عزّز االنقسام الداخلي بين أكبر فصيلين الحساسيات الجهوّية بفعل ممارسات السلطتين/الفصيلين فى المنطقتين.

السياسي  الريع  باستخراج  يتعلق  أمر  الفلسطيني،  السياق  في  الجديدة  الليبرالية  لتجسيد  الدولي  التحرك  إن 
بمشروع  فقط  وليس  سياسي  مشروع  في  أساسي  بشكل  تستثمر  الدولية  المالية  والمؤسسات  الغربية  فالحكومات 

اقتصادي.
مع  الباطن  من  متعاقد  كجهاز  السلطة  فيها  تعمل  حيث  أوسلو،  التفاقيات  الذعة  انتقادات  سعيد  إدوارد  وجه  ولقد 
االحتالل االسرائيلي على مستويين وهما: األمن والمستوى اإلداري المتعلق بالصحة والتعليم والخدمات األساسية وغيرها، 
وهذا التعاقد يتوافق مع تجسيد الليبرالية الجديدة ألنه يفضي الستخراج الريع السياسي. وكما ذكر مشتاق خان: »في 
حين أن السلطة الفلسطينية قد حازت على صالحية ممارسة العمل الشرطي على سكانها، فإنها غير قادرة على ممارسة 
العمل الشرطي على حدودها، والتفاوض على اتفاقيات تجارة مستقلة؛ فهي لم تحصل على عملتها الخاصة وال تستطيع 
منح مواطنة محددة. نتيجة لذلك ظل بقاؤها االقتصادي وعالقاتها مع العالم محكومة من خالل إسرائيل بطرق غالباً ما 

تزيد سوءاً من الوضع الهش أصاًل لكثير من الفلسطينيين« )خان وجقمان 4002(.
لقد عمل البنك الدولي بنشاط مفرط في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قاد ما ال يقل عن 47 مشروعاً بين 1994-

http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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2004، وتسارعت وتيرة مشاريعه بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ، وتناولت هذه المشاريع البنية التحتية والمياه والصحة 
قرابة  على  عباس  محمود  الرئيس  صادق  وقد  الحكومية،  غير  المنظمات  وتطوير  التقاعد  وأنظمة  القانوني  واإلصالح 
المنحى  عن  بوضوح  تعبر  التاريخ  ذلك  منذ  الفلسطينية  التنمية  خطط  أن  كما   ،2007 عام  الدولي  للبنك  مشروعاً   30
النيوليبرالي، كما أن القانون األساسي في مادته 21 يشير بوضوح إلى تبني السلطة القتصاد السوق المفتوح أحد أهم 

أعمدة إجماع ما بعد واشنطن. 
الدولة،  بناء مؤسسات  االقتصاد،  تنمية   : لها  التي حددت  الثالثة  األهداف  لم تنجح في تحقيق  اإلنسانية  المساعدات 
الترويج للديمقراطية، فبعد ربع قرن على انطالقة عملية أوسلو، والكم الهائل من المساعدات التي تدفقت على األراضي 
الفلسطينية المحتلة، ال زال االقتصاد الفلسطيني غير قابل للحياة ومشرذم وتابع لالقتصاد اإلسرائيلي، كما أنه يكابد 

العديد من األزمات المتمثلة ب:
أوال: أزمة بنيوية تترتب عليها خسارة سنوية في الناتج المحلي.

ثانياَ: أزمة مديونية متراكمة مع فوائدها.
ثالثاً: أزمة العجز الجاري في موازنة السلطة.

رابعاً: »األزمة بالعدوى« بمعنى كل تغيير سلبي يصيب االقتصاد اإلسرائيلي ينعكس على االقتصاد الفلسطيني.
خامساً: »األزمة االحتياط« المتأتية عن تحكم إسرائيل بمفاتيح االقتصاد الفلسطيني ليخدم سياساتها العليا.

أما مشاريع دمقرطة الشعب الفلسطيني، فلقد استهدف التمويل المقدم لها لمشاريع ثالث مجاالت وهي:
1- الدعم واإلشراف على االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.

2- تعزيز المجتمع المدني وحقوق اإلنسان .
3- تعزيز الحكم الرشيد وبناء قدرات الدولة.

ولقد أخفقت هذه المشاريع في الترويج للديمقراطية على أربع مستويات:
1- قبلت هذه المشاريع باالحتالل والحصار المفروض على غزة كحقائق ولم تسع لمقاومتها.

2- فشلت مشاريع الحكم الرشيد في تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية.
3- سعت وال تزال هذه المشاريع لتفريغ المجتمع من مضمونه السياسي، بدالً من العمل على تمكينه.

4- إن مشاريع الحكم الرشيد تقود إلى كبح جماح مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، وهذه المشاريع ليست فقط 
)ال ديمقراطية(، بل لها تداعيات اقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة.

ال بد من العمل الجاد لتحقيق األتي:
بناها  وتجديد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ووظيفة  لدور  االعتبار  إعادة  عبر  الوطنية،  الوحدة  أوالً /استعادة 

وهيكلتها بما يتناسب ومهام التحرر والبناء الوطني.
ثانياً/ التحلل من اتفاقيات أوسلو وتوابعها، مع العمل على بناء االقتصاد البديل )اقتصاد الصمود(.

ثالثاً/ العمل على تبني منظور تنموي مغاير للمنظور الليبرالي الجديد.
تحقيق  على  قادرة  تنموية  رؤية  على  تواجده،  مواقع  بمختلف  الفلسطيني  الشعب  مكونات  بين  التوافق  رابعاً/ 

تطلعات الفلسطينيين في االنعتاق والتحرر، والتعامل مع التنمية بوصفها أداة للنضال الوطني الفلسطيني.
خامساً/ التوافق على استراتيجية عمل ناظمة للعمل التنموي، وتحدد بدقة أدوار ومسؤوليات كل طرف.

واألطر  والمزارعين  الفالحين  واتحادات  كالنقابات  الجماهيرية  المؤسساتية  البنى  ودمقرطة  وتعزيز  تقوية  سادساً/ 
والمنظمات الشعبية الفاعلة في مجاالت األرض والزراعة، بحيث تساهم هذه البنى في اتخاذ القرارات االقتصادية – 

التنموية والزراعية والسياسية الفعالة على صعيد التخطيط والتنفيذ.
سابعاً/ إعادة النظر بوظيفة السلطة والتعامل معها على أساس أنها أحد روافع العملية النضالية.

http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
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25عاما على أوسلو :
  نصوص ووثائق صهيونية
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]مقدمة املحرر[
نشر مركز هرتزليا متعدد االختصاصات في الكيان الصهيوني، وثيقة ”الرؤى والتصورات” الناتجة عن مؤتمره األخير 
الذي انعقدت أعماله في أيار/مايو 2018. وكما هي العادة ُتمِثل هذه الوثيقة أهمية كبرى لصانع القرار الصهيوني، 
نظرا لطبيعة النقاشات ونوعية المشاركين فيها، وتحديدا في المستويات السياسية واألمنية والعسكرية الصهيونية، 
التي  المختلفة  والتحديات  للكيان  االستراتيجية  الوضعية  رئيسية  بصورة  المؤتمر  يناقش  الخارج، حيث  من  للضيوف  إضافة 
تواجهه، ويقوم بوضع التوصيات األساسية للسياسة ”اإلسرائيلية” والتي تكون في صلب اهتمام وتركيز صانع القرار الصهيوني.
الكيان الصهيوني،  العام أهمية استثنائية بسبب عوامل عدة، أهمها مرور سبعين عاما على إقامة  المؤتمر هذا  واكتسب 
السياسة  في  استراتيجية  تغيرات  ظل  في  المؤتمر  هذا  جاء  وأيضا  تقييمه،  يتم  وكيف  اليوم  وضعيته  هي  ما  وبالتالي 
األمريكية بقيادة دونالد ترامب تمثلت في الشق الفلسطيني، باعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة للكيان ونقل السفارة 
األمريكية إليها وكذلك انسحاب واشنطن من االتفاق النووي الدولي مع إيران وما يستدعيه هذان األمران من تحديات إضافية 

على مستوى المواجهة مع الفلسطينيين أو مع إيران.
وجاء المؤتمر أيضا في ظل تعاظم التهديدات التي يعتبر الكيان أنها تطاله من جهة الجبهة الشمالية على وجه الخصوص 
وخشيته من تعميق التواجد اإليراني في سورية وكذلك القلق من حسم الحرب األهلية في سوريا ضد مصالح الكيان وتطلعاته، 
يضاف إليها أيضا مسائل االنشقاق اليهودي بين الكيان والجاليات اليهودية في الخارج خصوصا في الواليات المتحدة األمريكية.

من أبرز التطورات في هذه الوثيقة اعتبارها –في ضوء تعاظم العالقات مع الدول العربية المسماة معتدلة وتعاظم سياسات 
التطبيع- أن العالقات مع هذه الدول هو جزء من األصول االستراتيجية للكيان الصهيوني المطلوب حمايتها وترسيخها، مع 

التأكيد على عدم الوثوق بوضعيات هذه النظم وقدرتها على االستمرار أو تحدي الرأي العام فيها تجاه الكيان الصهيوني.
بشكل غير مباشر وجهت الوثيقة انتقادات للسياسة األمريكية تجاه الصراع مع الفلسطينيين، فمع الترحيب بالقرار األمريكي 
باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة، إال أن الوثيقة تحفظت على توقيت اإلعالن وطريقته، معتبرة أن من شأنها 
تجذير الصراع ودفع األمور إلى مواجهة مع الفلسطينيين خصوصا إذا لم تلب المبادرة األمريكية الحد األدنى من تطلعاتهم، 

وتجزم الوثيقة بعجز األنظمة العربية عن إجبار الفلسطينيين على الموافقة على هذا األمر.
ينصح المركز في هذه الوثيقة بضرورة العودة إلحياء مسار حل الدولتين لتجنيب الكيان خطرا وجوديا يتمثل في االنحدار 

نحو حل دولة لشعبين، ما يهدد يهودية الدولة.
تدعو الوثيقة إلى العودة لألسس األولى للصهيونية كما كتبها هرتزل وبن غوريون وجابوتنسكي، منددة بمحاوالت تقويض 

المحكمة العليا من قبل االئتالف الحاكم باعتبارها حصنا للديمقراطية »اإلسرائيلية«.
على صعيد التهديدات، وبدون التقليل من خطر الصراع مع الفلسطينيين ومخاطر انفجاره اعتبرت الوثيقة أن إيران وطموحاتها 

النووية تشكل تهديدا وجوديا آنيا للكيان الصهيوني.
كما أن أحد المخاطر الوجودية االنشقاق الكبير بين الكيان والجاليات اليهودية في الخارج داعية إلى ضرورة معالجته باعتباره 

خلال خطيرا يهدد وجود إسرائيل ما لم يتم إعادة دمجها مع الشتات في وحدة مصيرية.
فيما يلي تقدم الهدف ترجمة معالجة تحريريا لهذه الوثيقة الهامة واالستراتيجية، والتي يجب أن يأخذها السياسي وصانع القرار 

الفلسطيني والعربي بعين االعتبار واألهمية[

 :وثيقة مؤتمر هرتزليا الصهيوني 2018
الرؤى والتصورات والتوصيات

ترجمة وتحرير أحمد.م.جابر
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بعد مرور سبعين عاما على تأسيسها، ما زالت إسرائيل تتمتع ببيئة أمنية وسياسية واقتصادية سهلة، ولكن يمكن بوضوح 
رؤية سحب من القلق، وقد اتسمت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر هرتزليا في أيار/مايو 2018 بتحسس تجاه تزايد التهديدات 

األمنية الخارجية والداخلية على القوة الوطنية.
الرئيسي  و  األساسي  التهديد  تعتبر  التي  إيران،  مع  المواجهة  في  إسرائيل  لتصعيد  مالحظة  هناك  كان  المؤتمر،  وخالل 
إلسرائيل، حيث باإلضافة إلى تطلعاته نحو الهيمنة اإلقليمية، يسعى النظام اإليراني لتدمير إسرائيل، وخالل التصعيد في أيار/

مايو، دمرت إسرائيل بشدة البنية التحتية واألصول العملياتية العسكرية اإليرانية في سوريا وحاولت إيران مهاجمة إسرائيل 
لكنها فشلت. وهذه الجولة من التصعيد لم تثبط إيران عن مواصلة محاوالتها لترسيخ نفسها عسكرًيا في سوريا لذلك، يمكن 
االفتراض أن هذه الجولة من التصعيد لم تكن األخيرة، ومع ذلك، فإن احتمال بدء معركة بين إيران وإسرائيل في المستقبل 

المنظور منخفض، والتصعيد األخير وخفوته السريع يشهد على حقيقة أن كال الطرفين غير معنيان بالحرب حاليا.
وجنبا إلى جنب مع التهديد الذي تشكله إيران، فإن العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين هي تحد كبير وذا مغزى، حيث 
أن غياب حل الدولتين يجعل إسرائيل في مسار تصادمي استراتيجي ومواجهة أمامية مع النظام الفلسطيني ألجيال قادمة، 
وتراجع العملية السياسية وإبعاد الفرص التفاقية سالم مع الفلسطينيين تمثل الخطر الحقيقي على فكرة »دولتين لشعبين«، 
لذلك، فإن إيجاد نقطة تحول في المحور اإلسرائيلي الفلسطيني أمر حيوي بالنسبة إلسرائيل، ومع ذلك، ال يقل أهمية عن هذا 

توسيع قاعدة الشراكة مع الدول العربية والتعامل مع إيران. 
والمطلوب من إسرائيل في هذين المحورين تحديد األولويات اإلستراتيجية وتحييد التهديدات عبر ترشيد األصول االستراتيجية 
الموجودة تحت تصرفها، هذا، من أجل تصميم بيئة استراتيجية تضعف توسع إيران وحلفائها، من جهة، بينما تحاول إحداث 

تغيير وتجنب الصدام مع الفلسطينيين .
ومع ذلك، في وقت تكون فيه المرونة الوطنية حيوية للغاية، فإن االتجاهات والعمليات المجتمعية واالقتصادية تزيد من 
على  الوطنية ال تقتصر  القوة  الوطنية حيث  المرونة  تعزيز  الخارجية  والتحديات  التهديدات  الداخل. وتتطلب  المخاطر في 
القدرات العسكرية، فالمرونة الوطنية تعتمد أيضا على القيم في ضوء التحديات التي تواجه دولة إسرائيل، وتعتمد القوة 
الوطنية أيًضا على »التالحم” في القومية اإلسرائيلية، والقدرة على الحفاظ على الوحدة الداخلية، حتى على الرغم من الخالفات 

األيديولوجية والسياسية وخاصة في أوقات الحرب .
المؤتمر  مداوالت  أساس  على  واالستراتيجية«  »السياسة  معهد  لموظفي  الرئيسية  والتوصيات  الرؤى  التالي  المستند  يقدم 

بأكملها. 
وتعكس الوثيقة جوهر الرؤى والنقاشات التي طرحت في مؤتمر هرتسليا 8102، لكنها ال تدعي تضمين كل ما قيل وما صدر 
عن المشاركين والمتحدثين في المؤتمر. وتنشر هذه الوثيقة في الوقت الذي يكون فيه من المعتاد إجراء بحث عن الذات، 

ومن المأمول أن تسهم الرؤى والتوصيات في نقاش عام شامل وعقالني كبير جدا في هذه األيام.
النقاط الرئيسية

التهديد الرئيسي – إيران
حيث تركز إيران على بناء تهديد متعدد األبعاد إلسرائيل:

االستمرارية اإلقليمية حتى البحر األبيض المتوسط   وقاعدة عمل في اليمن.
جبهة ثانية ضد إسرائيل في سوريا من خالل حزب اهلل والميليشيات الشيعية.

تطوير القدرات البالستية.
الحصول على األسلحة النووية.

حيث في محاولتها لردع إسرائيل ومنعها من إلحاق الضرر بالقوة اإليرانية، تسعى إيران إلى تغيير التوازن وحرمان إسرائيل 
من تفوقها العسكري وقدرتها على الردع 

التحدي االستراتيجي - الساحة الفلسطينية
قد يؤدي تآكل أهمية حل الدولتين إلى تحويل المخاطر إلى حقيقة »دولة واحدة لشعبين«، وجعل إسرائيل على وشك مواجهة 
استراتيجية مع النظام الفلسطيني ألجيال، عبر تصعيد عنيف، حيث بغياب القيادة المخضرمة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية، يشكل الفلسطينيون مخاطر أمنية واستراتيجية كبيرة. والخطة االستراتيجية من حماس للسيطرة على 

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تشكل تهديدات خطيرة لألمن القومي اإلسرائيلي. 
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إن خلق نقطة تحول في المسار اإلسرائيلي الفلسطيني أمر ضروري بحد ذاته، ولكنه مهم للغاية أيًضا في إضعاف حماس 
والمواجهة مع إيران وإقامة شراكة مع الدول العربية، ومع ذلك، ال يوجد أساس الفتراض أن الدول العربية ستفرض ترتيبات ال 

تلبي توقعات الحد األدنى للفلسطينيين.
األصول االستراتيجية إلسرائيل

1- جيش الدفاع اإلسرائيلي ومجتمع المخابرات.

2- التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة.
3- الحوار والتنسيق مع روسيا.

4- التعاون والتنسيق األمني   مع الدول العربية.
5- قوة االقتصاد اإلسرائيلي.

الرد: التحركات السياسة املوصى بها
بيئة استراتيجية تمنع إيران ونقطة تحول في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية.

استمرار العمل العسكري المحدد لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ونقلها أسلحة متطورة لحزب اهلل.
الشروع في عملية دبلوماسية كبيرة مع الفلسطينيين وخلق أفق سياسي من أجل منع التصعيد العنيف والمواجهة األمامية 
في الساحة الفلسطينية، وتعزيز حماس وخلق مخاطر أمنية كبيرة إلسرائيل وتخريب العالقات مع الدول العربية وتحويل جيش 

الدفاع اإلسرائيلي من الجهد الرئيسي الحتواء إيران، ما يؤدي إلى تعزيز النفوذ اإليراني في الساحة الفلسطينية.
إحباط خطة حماس االستراتيجية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

ضمان استمرار التعاون األمني   بين إسرائيل وقوات األمن الفلسطينية واالستعداد ”لليوم التالي ألبو مازن”.
السماح بتوسيع قاعدة التعاون مع الدول العربية في جبهة شراكة سياسية إستراتيجية.

االستعداد والردع التشغيلي للجيش اإلسرائيلي، بما في ذلك االستعداد األمثل للجيش اإلسرائيلي على الجبهة الداخلية للحرب.
تعميق الحوار والشراكة االستراتيجية مع الواليات المتحدة لتعزيز قوتها ونفوذها في الشرق األوسط وحرمان إيران في سوريا 

والعراق من اإلنجازات االستراتيجية.
تعميق الحوار والتنسيق مع روسيا.

تقديم مساعدات واسعة لجيران إسرائيل - مصر واألردن - في جهودهم لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي.
الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية إلسرائيل والتقليل من المخاطر الناجمة عن سباق األسلحة اإلقليمي.

المرونة الوطنية - الرصيد السلبي
تحديات مقاومة الديمقراطية اإلسرائيلية

هجوم على حراس البوابة َوُمشرعي القانون ومحاولة إلحاق الضرر بفصل السلطات.
الواحد من شأنه أن يفكك  الصدع المتسع بين إسرائيل واليهود األمريكيين – فتكريس االعتقاد المشترك بوجود المصير 

الكثير من المخاطر على قوة إسرائيل االقتصادية.
تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالدول الغربية.

إنتاجية منخفضة.
التنظيم الزائد والبيروقراطية

للفقر في دول  السلبي  بالسجل  إسرائيل تحتفظ  زالت  ما  اإلسرائيلي: حيث  المجتمع  داء  التعامل مع  المستمر في  الفشل 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( DCEO) ومستوى عدم المساواة واحد من أعلى المستويات في االقتصادات المتقدمة.

التدخل الحكومي للحد من الفجوات االجتماعية غير فّعال وكذلك وزن اإلنفاق: يعد اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية من 
بين أقل النسب مقارنة مع االقتصادات المتقدمة، والتوازن السلبي يبرز بشكل خاص على خلفية القوة االقتصادية واإلنجازات 

التي حققتها دولة إسرائيل.
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عرضة  المنظورة هي  غير  والتطورات  المعقد  المصالح  تضارب  من  األوجه  متعدد  اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  البيئة  وضع  إن 
للتسارع بصورة غير مسبوقة، وبالتالي، فإن مساحة عدم اليقين أكبر مما كانت عليه في الماضي. وتتطلب العمليات المتعلقة 

بصعوبة توقع وتقييم نوايا الخصوم واألصدقاء تفكير واسع الذهن وذكي، أحيانا »من خارج الصندوق”.
إسرائيل في ضوء تعقد البيئة االستراتيجية 

أوال: بنية التهديد اإليراني
في غمرة التعقيد االستراتيجي، هناك وضوح كبير حول التهديد المركزي لالستقرار اإلقليمي الذي تمثله إيران، وبالنتيجة 
وكوريا  المتحدة  الواليات  بين  والمحادثات  العقوبات،  وفرض  إيران  مع  النووية  االتفاقية  من  باالنسحاب  ترامب  حكومة  قرار 

الشمالية كل هذا يزيد من الضغط على النظام اإليراني وحليفته، روسيا.
وعلى الرغم من التحول في سياسة الواليات المتحدة وإضرار جيش الدفاع اإلسرائيلي بالبنى التحتية العسكرية اإليرانية في 
سوريا، تواصل إيران السعي إلى الهيمنة اإلقليمية، وتروج لرؤية »الهالل الشيعي« الذي ينتشر من إيران، للعراق وسوريا، ومن 
هناك إلى لبنان والبحر األبيض المتوسط، بالتوازي مع هذا التقدم في تجاه الشمال الغربي في الشرق األوسط، حيث تواصل 
إيران العمل في الحلبة الجنوبية - في اليمن - بينما تحاول إنشاء »كماشة« استراتيجية، شمالية وجنوبية، في مواجهة المحور 

السني، المتمحور حول المملكة العربية السعودية. 
ر إيران على سعيها للحصول على األسلحة النووية وتواصل تطوير قدرتها البالستية، جنبا إلى جنب مع طموحها  أخيراً، ُتصِّ
للهيمنة على المستوى اإلقليمي، حيث يسعى النظام اإليراني إلى تدمير إسرائيل. وبعد انتصار االئتالف اإليراني المتمثل 
ب: نظام األسد، وحزب اهلل وروسيا في الحرب األهلية في سوريا، فإن إيران مصممة على تأسيس قوتها العسكرية ووضعها في 

سوريا وتشكيل جبهة أخرى ضد إسرائيل في مرتفعات الجوالن.
تركز إيران على عملية بناء تهديد متعدد األبعاد، بينما تعمل على ردع إسرائيل عن إيذاءها، والتطلع اإليراني هو تغيير ميزان 

القوى واإلضرار بردع إسرائيل ومكانة الكتلة العربية السنية في الصراع.
من ناحية أخرى، تقوم إسرائيل بحملة حازمة لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومنع نقل األسلحة إلى حزب اهلل في 
سوريا.  في  اإليرانية  العسكرية  واألصول  التحتية  البنية  بشدة  إسرائيل  دمرت   ،2018 مايو  في  التصعيد  خالل  ومن  لبنان، 
وحاولت إيران مهاجمة إسرائيل، وفشلت في ذلك، لكن هذه الجولة لم تمنع إيران من مواصلة محاوالتها إلقامة قواعد عسكرية 
في سوريا، لذلك، يمكن تقدير أن هذه الجولة من التصعيد ليست األخيرة. ومع ذلك، فإن احتمال نشوب حرب شاملة بين إيران 
وإسرائيل في المستقبل المنظور منخفض، حيث يشير االنخفاض السريع بعد توتر أيار/مايو إلى حقيقة أن كال الطرفين ال 

يهتمان بحرب شاملة.
بالنسبة إليران، فإن التصعيد إلى حرب شاملة في هذا الوقت، قد يضر بعملية بناء السلطة، وإن عدم تدخل حزب اهلل في جولة 
التصعيد يعزز هذا التقييم، في حين ترى القوى العالمية في الشرق األوسط أن الصراع على السلطة بين القوى العظمى في 

النظام العالمي وفي الشرق األوسط يخلق تعقيدا استراتيجيا ومعضلة لصانعي القرار في إسرائيل.
تعتبر العالقة مع الواليات المتحدة من األصول االستراتيجية الحيوية إلسرائيل، التي تضمن التفوق العسكري واالستخباراتي 
إلسرائيل، وهناك موقف ال هوادة فيه من قبل الواليات المتحدة، فيما يتعلق بالقضية اإليرانية، لذلك فإن محاولة عزل إيران 
بالوسائل االقتصادية والسياسية أمر ضروري لوقف إيران، وتساهم الصداقة الظاهرة لإلدارة األمريكية الحالية مع إسرائيل في 

وضعها ضمن المستويات اإلقليمية والدولية عبر تعزيز مكانتها ومستفيدة من الدعم األمريكي. 
في نفس الوقت، فإن السياسة األمريكية في الشرق األوسط، كما هو موضح يعزل الواليات المتحدة في العديد من القضايا 
اإلقليمية وهو أمر يثير القلق . وقد جلب االنسحاب األمريكي من االتفاقية النووية مع إيران تهديدا بعزل الواليات المتحدة 
في الساحة العالمية، وفي ذات الوقت، ومع أنه من المتوقع أن تؤذي العقوبات األمريكية الجديدة االقتصاد اإليراني، إال أنها لن 

تؤدي إلى تغيير كبير في السياسة اإليرانية وتطلعاتها للهيمنة اإلقليمية، وسعيها لتدمير إسرائيل.
على صعيد آخر، سوف تؤثر تطورات المفاوضات بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية بشكل كبير على عملية صنع القرار في 
طهران، ومن الممكن جدا أن نتائج الحوار بينهما سوف تعزز تصميم إيران على بناء وتكثيف نفوذها اإلقليمي وبناء قوتها 

العسكرية التقليدية والنووية.
عالوة على ذلك، فإن إعالن الرئيس األمريكي عن نيته قريباً بسحب جميع القوات العسكرية األمريكية من الساحة العراقية 
والسورية يخلق إليران - وبحقق - فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها على المنطقة، وكذلك فإن االتجاهات االنسحابية لإلدارة 

األمريكية تقلق حلفاءها في الشرق األوسط.
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المتحدة بالقدس عاصمة  الواليات  المأزق بين إسرائيل والفلسطينيين عبر اعتراف  المتحدة  الواليات  أبعد من ذلك، عمقت 
إلسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس ورغم أن هذا عادل، غير أنه مع ذلك، فإن الطريقة التي أجريت بها التحركات في هذا 
التوقيت قلص من تأثير الواليات المتحدة على عملية السالم، وزاد من تقليص فرصتها لتجديد العملية السلمية، وحالة التردد 
والغموض التي تلف مبادرة السالم الحالية لإلدارة األمريكية هي تعبير آخر عن تناقص تأثير دور الواليات المتحدة . حيث إن 

تدهور مكانة الواليات المتحدة وإضعاف نفوذها اإلقليمي قد يؤثر سلبا على الموقف االستراتيجي إلسرائيل.
العالمية  القوة  المتحدة األمريكية حيث تبرز روسيا باعتبارها  الواليات  تسعى روسيا لتوسيع نفوذها اإلقليمي على حساب 

الوحيدة القادرة على القيام بدور، وتهتم بإجراء حوار مع جميع عناصر النفوذ في المنطقة.
وعلى الرغم من العالقة الخاصة إلسرائيل مع روسيا في السنوات األخيرة، لكن كانت إيران وال تزال حليفا استراتيجيا لروسيا، 
وصحيح أن هناك تضارب مصالح بين روسيا وإيران في الوقت الحاضر، لكن المصالح المشتركة كبيرة وثقيلة وتكتسب مزيدا 

من الوزن.
في الوقت نفسه، يبدو أن روسيا ليست مهتمة بجعل الساحة السورية محور المواجهة المباشرة والواسعة بين إيران وإسرائيل، 
و يسمح الوضع الحالي لروسيا بأن تكون »محور توازن« بين إيران وإسرائيل في الساحة السورية، و أبعد من ذلك، ال تريد روسيا 
تقويض االستقرار في سوريا بعد الجهود العسكرية إلنقاذ نظام األسد، ما يعني منعها من تحقيق مصالح اقتصادية مهمة 

في مجال الطاقة.
في هذا اإلطار من المصالح المعقدة، تسمح روسيا إلسرائيل، في الوقت الحالي، بالعمل بالقوة العسكرية المطلوبة إلحباط 
البناء العسكري إليران وحلفائها في سوريا، ومنع نقل وسائل القتال المتطورة إلى حزب اهلل في لبنان، وواقع أن إسرائيل تعتمد 
في الحفاظ على مصالحها وتعزيزها، على اعتبارات روسيا هو أمر جديد تماما لصانعي القرار في إسرائيل. وفي المستقبل، قد 
تجد إسرائيل وروسيا نفسيهما في تعارض حول نطاق حرية العمل في األراضي السورية، هذا التطور قد يكون ثانويا في ضوء 

الموافقة الصامتة من الواليات المتحدة للهيمنة الروسية في سوريا.
خالفا لروسيا، ال تسعى الصين إلى ذلك في سعيها الكتساب مركز طاقة إقليمي في الشرق، واعتماد الصين على مصادر 
لتوسيع نفوذها بطريقة ما تدريجيا من خالل  أنها تسعى  اإلقليمي، في حين  األوسط يسترشد بحذرها  الشرق  الطاقة في 

االستثمارات المالية ومشاريع البنية التحتية.
على أية حال، ال ترى الصين إسرائيل - على عكس إيران– كشريك استراتيجي، والقدرة على تعميق العالقة السياسية بين 

إسرائيل و الصين محدودة للغاية.
ثانيا: إسرائيل وكتلة الدول العربية السنية: الفرص واملخاطر

تحقق العالقة بين إسرائيل والدول العربية تحواًل مهًما في ميزان القوى اإلقليمية، فشراكة المصالح االستراتيجية واضحة 
التي  القابلية  التعاون والتنسيق األمني، ومع ذلك، وبالنظر إلى  العالقات تعتمد بشكل حصري تقريبا على  ومرئية، وهذه 
كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمان وإمكانية حدوث تغييرات داخلية دراماتيكية في الدول العربية، فالعالقات ليست 

متجذرة بما فيه الكفاية.
عالوة على ذلك، فإن العرب جيران إسرائيل يخضعون لجملة من التحديات الداخلية التي قد تعرض استقرار ُنُظمهم للخطر، 
فباإلضافة إلى التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تضرب معظم دول الكتلة العربية السنية، فإن تغير المناخ والنقص 
المتزايد في مياه الشرب أيضا هو تهديد متزايد الستقرار األنظمة، وهذا بدوره يعود بالضرر الشديد المتوقع في القدرة على 
إنتاج الغذاء والتخلي عن المناطق الزراعية والهجرة الداخلية. ومن المرجح أن يؤدي نقص المياه إلى تفاقم صراعات السيطرة 
على مصادر المياه وتقويض االستقرار اإلقليمي في منطقتين رئيسيتين - من الفرات ونهر دجلة )بين تركيا وسوريا والعراق( 

ومياه النيل األزرق )بين مصر وإثيوبيا(.
التغّيرات الداخلية في الدول العربية قد تغّير توازن التهديدات التي تواجه إسرائيل على خلفية سباق )التسلح اإلقليمي(، 
العوامل الجيوستراتيجية:  لقد كان الشرق األوسط يرزح تحت عقد من سباق التسلح، لم يسبق له مثيل، ينبع من عدد من 
إيران تسعى إلى الهيمنة اإلقليمية، عبر تسليح جهات فاعلة غير دولتية باألسلحة المتقدمة، الحروب في الشرق األوسط، التي 
تتطلب تخصيص الموارد واسعة النطاق والتسليم باالستخدام المستمر لألسلحة، الحاجة إلعادة التأهيل وبناء الجيوش التي 

تهالكت أو تم تفكيكها بعد أحداث الربيع العربي. 
ثالثا: روسيا واملنافسة في الشرق األوسط 

ُيَعّبر عن سباق التسلح اإلقليمي بنمط نوعي وكمي عبر التجهز بأنظمة أسلحة متطورة، بعضها مشابه لتلك الموجودة في 
حوزة إسرائيل، وهناك قلق يتزايد حول الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية إلسرائيل، فميزان قدرات ونوايا الدول العربية، 
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والذي يخضع للتغيير السريع وغير المتوقع، هو مثال ملموس على ذلك وعلى التعقيد االستراتيجي الذي ينبغي على إسرائيل 
التعامل معه. وفي المستقبل البعيد، يجب على إسرائيل االستعداد للتهديدات التي تبدو وراء األفق، ويمكن مالحظتها من 
التهديدات العامة التي تتم من وقت آلخر من باكستان، والمعلومات المفتوحة عن إسرائيل، والتعاون النووي العسكري بين 

باكستان والعالم العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية.
رابعا: إسرائيل والفلسطينيين - في مسار تصادمي

يتم التعبير عن التعقيد االستراتيجي بوضوح حتى في الساحة الفلسطينية، حيث إسرائيل على مسار تصادمي مع النظام 
الفلسطيني، والتعاون األمني والترتيبات بين إسرائيل والقيادة المخضرمة في منظمة التحرير في حالة انخفاض، على خلفية 
التآكل المتسارع لحل الدولتين وغياب األفق السياسي، وتراجع القيادة المخضرمة قد يؤدي إلى عمليات تطرف وزيادة جاذبية 
السلطة  ومؤسسات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  المسؤولية  لتولي  االستراتيجية  حماس  وخطة  ضعفها.  رغم  حماس 
الفلسطينية يعزز من إدامة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وتصبح األضرار الخطيرة حقيقة واقعية لألمن القومي اإلسرائيلي، 
وسيؤدي استيالء حماس على السلطة إلى إنهاء التنسيق األمني،   وتحويل األجهزة األمنية الفلسطينية لقوة معادية. وتتفاقم 
المخاطر على استقرار السلطة الفلسطينية في غياب خليفة متفق عليه ل محمود عباس بينما قدرة إسرائيل بالتأثير بشكل 

مباشر على الصراع بين مراكز القوى الفلسطينية محدودة.
وأيضا إذا قدمت خطة ترامب )متى ُنشرت( ترتيًبا ال يلبي توقعات الحد األدنى للفلسطينيين، يمكن أن يؤدي هذا إلى مواجهة 
أمامية بين إسرائيل والفلسطينيين،. في ظل هذه الظروف، فإن االفتراض أن الدول العربية ستجبر الفلسطينيين على قبول 
المبادرة هو وهم خطير. ويجب على المرء أال يتجاهل حدود النفوذ العربي في الساحة الفلسطينية، ودرجة استعداد الزعماء 
العرب للتصرف ضد المواقف التقليدية السائدة في الرأي العام في العالم العربي. كما أنه في هذا اإلطار قوة الفلسطينيين 

منخفضة ولكنها ليست تافهة.
األزمة اإلنسانية الجارية في قطاع غزة

تخلق هذه األزمة معضلة استراتيجية ليست بسيطة بالنسبة إلسرائيل. فمن ناحية، فإن األزمة اإلنسانية هي عامل مركزي 
إلضعاف حماس، ويتم استغالل نقل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة من قبل حماس إلثبات نفسها وإنشاء البنى التحتية 
لإلرهاب ضد إسرائيل، وأي ترتيب سيتم تقديمه سيبدو وكأنه انتصار لحماس، وقد يزيد من جاذبية اإلرهاب والعنف ويقوي 
الدوافع الراديكالية في يهودا والسامرة. وسط هذا كله، تسعى قيادة السلطة الفلسطينية جاهدة الستغالل األزمة بل وتفاقمها 
من أجل إضعاف حماس وإخضاعها. ومن ناحية أخرى، فإن إعادة التأهيل اإلنساني لقطاع غزة هي في روح مصلحة إسرائيل، 
وإن تدهور األزمة اإلنسانية سيؤثر على الفور على إسرائيل وأبعد من ذلك، فإن الفوضى الحكومية في قطاع غزة ستعرض 

أمن إسرائيل للخطر.
خالصة القول، هي أن صراعا استراتيجيا على السلطة يتطور بين حماس وفتح على القيادة الفلسطينية بالمستقبل وبقدر 
ما يمكننا أن نرى، لن يسمح أبو مازن باستعادة غزة دون استسالم حماس. في المقابل، ستكون حماس قادرة على التهدئة، 
ولكن ليس على ترتيب شامل مع إسرائيل، مما يعني تقليل قدرتها على السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك، 

ستواصل حماس المواجهة مع إسرائيل.
توصيات السياسة -

تصميم البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل
بيئة  لتصميم  بنشاط  السعي  أجل  من  تصرفها،  تحت  الموجودة  االستراتيجية  األصول  من  االستفادة  إلى  إسرائيل  تحتاج 
إستراتيجية تمنع توسيع إيران وتوطدها في حالة االشتباك في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية، والتهديد المباشر الذي يواجه 
إسرائيل هو محاوالت إيران ترسيخ نفسها في سوريا، ويجب أن يحصل هذا التهديد على أولوية قصوى طالما أن برنامج إيران 

النووي غير متقدم.
أهم األصول المتوفرة إلسرائيل هي قوة جيش الدفاع اإلسرائيلي ومجتمع االستخبارات الذي يعتمد على القدرات التكنولوجية 
والبشرية الفريدة، وتعزيز االستعداد والردع التشغيلي من قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي إلحباط ترسيخ إيران في سوريا واستمرار 
بناء حزب اهلل في لبنان، يتطلب توفير الموارد الالزمة لتمكين المؤسسة األمنية، من أن تركز على هذا التهديد، ونزيد أن الجهد 

المبذول الحتواء التهديد من قطاع غزة هو خطوة مهمة.
يجب أن تأخذ عملية بناء القوة وجاهزية الجيش اإلسرائيلي في االعتبار سباق التسلح اإلقليمي، والحفاظ على الميزة النوعية 
العسكرية، والحد من المخاطر الناجمة عن سباق التسلح يتطلب توسيع وتعميق بناء القوة العسكرية، وهناك أهمية فريدة 

لبناء قدرات اتخاذ القرار في القوات البرية.
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إن استعداد الجيش اإلسرائيلي وصورته الرادعة ليسا باالعتماد على القدرات الهجومية فقط، بل أيضا استعداد الجبهة الداخلية 
للحرب وهو عنصر مركزي في الردع )من حيث إحباط قدرات العدو الهجومية(.

وعلى الرغم من االعتراف بأهمية استعداد الجبهة الداخلية، يبدو أن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ليست مستعدة لحرب كاملة، 
وصحيح أن هناك أطر عسكرية ومدنية متعددة مسؤولة عن االنتشار واإلدارة في أوقات الطوارئ، لكن الجبهة الداخلية تتطلب 

تبني نهج شامل، وخلق نظام تنظيمي متضافر ومنظم في الحاالت الروتينية والطوارئ، والتوزيع المنسق وترشيد الموارد.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه النفوذ األمريكي في الشرق األوسط، فإن الحفاظ على وتعميق التحالف االستراتيجي 
الواليات  مع  حوارها  تعميق  إسرائيل  على  ويجب  إلسرائيل.  حيوية  مصلحة  المتحدة- هي  والواليات  -إسرائيل  البلدين  بين 
المتحدة، والسعى الجاد لتدعيم نفوذها وقدرتها، من أجل منع إيران من تحقيق إنجازات إستراتيجية في العراق وفي سوريا، 

وثنيها عن امتالك أسلحة نووية، وتجنب تعميق المأزق في ساحة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
إن الواقع االستراتيجي الجديد في الشرق األوسط هو تحويل الحوار والتنسيق بين روسيا وإسرائيل إلى أداة مركزية في قدرة 
إسرائيل على التعامل مع إيران في سوريا، ومع ذلك، فإن عالقة إسرائيل مع روسيا تختلف اختالفاً جذرياً عن عالقتها الخاصة 
مع الواليات المتحدة. فالعالقة مع روسيا ال تستند على مفهوم الشراكة التاريخية واألخالقية، ولكن على ميزان القوى والمصالح 
االستراتيجية، وعالوة على ذلك، يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين االعتبار أن إيران شريك استراتيجي لروسيا، لذلك، يجب على 
إسرائيل أن تستمر في هذه العملية بالتوازي مع العمل العسكري المحدود لمنع التغيير في ميزان القوى في الساحة السورية 

اللبنانية إلى جانب تعميق الحوار والتنسيق مع روسيا.
أيضا فإن العالقات المنسوجة بين إسرائيل والدول العربية هي أصول استراتيجية من الدرجة األولى، ومع ذلك، فإن العالقة 
الشاملة بين إسرائيل والدول العربية ليست متجذرة بما فيه الكفاية، ويجب أن تمتد إلى المجال السياسي والمجال االقتصادي، 
على النقيض من التقييمات اإلسرائيلية بأن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، سيمنع توسيع وإقامة 

العالقات مع الدول العربية .
أبعد من ذلك، فإن استقرار األنظمة العربية الجارة إلسرائيل، يعتبر مصلحة حيوية، وعليه، يجب على إسرائيل بذل كل ما 
في وسعها لمساعدة جيرانها في الجهود التي يبذلونها لتحسين وضعهم االقتصادي واالجتماعي، سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، والتقدم في العملية السياسية ضروري ليس فقط من أجل دمج العالقات مع الدول العربية، ولكن أيضا للوقاية من أزمة 

تصعيد عنيف ومستمر في الساحة الفلسطينية.
مركز الجاذبية الذي يظهر هو الحاجة لمواجهة وإحباط خطة حماس االستراتيجية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية، فالتصعيد العنيف سيمنع الجيش اإلسرائيلي من التركيز على التهديد األساسي ويمكن أن 
يقوي حماس، والمواجهة األمامية بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تخدم فقط مصالح حماس وإيران وميليشياتها، 
تنشيط  إلعادة  إسرائيل  من  حقيقية  محاولة  فإن  لذلك،  وسياسية،  واستراتيجية  أمنية  مخاطر  إسرائيل  وستواجه 
العملية السياسية والحفاظ على األفق السياسي تبدو أمرًا حيوًيا، حتى لو كانت فرص تحقيق اتفاق شامل ضئيلة، 
في  التقدم  إلى  إضافة  للتطبيق.  وقابل  واقعي  كبديل   ، ”الدولتين”  حل  أهمية  عودة  يعني  السياسي”  و”األفق 
الفلسطيني واالستعداد  التعاون بين إسرائيل واألمن  السياسية وخلق أفق سياسي حيوي لضمان استمرار  العملية 
”لليوم التالي ألبو مازن”. عالوة على ذلك، من المرجح أن حدوث تصعيد عنيف بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤثر 

بشكل سلبي على جيرانها والشركاء االستراتيجيين إلسرائيل في المنطقة وتقوض العالقات معهم.
التحدي المباشر والعاجل في ساحة الصراع الفلسطيني هو التعامل مع أزمة الوضع اإلنساني في قطاع غزة، ويجب 
على إسرائيل أن تعمل على تخفيف حدة األزمة اإلنسانية في غزة، جنبا إلى جنب مع رسالة ردع واضحة بالتعاون 
مع المجتمع الدولي والعربي، بحيث ال تزيد سيطرة حماس على غزة، وبأنه دون ذلك ال يوجد أي حل، بالتالي يمكن 
بتالفي هذه العقبات، و يمكن حل األزمة وإعادة تأهيل اقتصاد قطاع غزة، حيث يجب إيجاد طرق لتخفيف األزمة 

ومنع تدهورها وأيضا السعي إلضعاف حماس وتقليص االنجذاب الفلسطيني الداخلي إلى طريق العنف واإلرهاب. 
املرونة الوطنية: رصيد سلبي

املرونة االقتصادية 
يواصل اقتصاد الدولة الكلي التحسن، حيث واصل االقتصاد اإلسرائيلي النمو خالل سنوات األزمة االقتصادية العالمية الشديدة 
في عام 7002، وفي عام 7102، نما االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة 3.4٪، وهذا ليس حدثا فريدا من نوعه، وأصبح نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي 000.04 دوالر سنويا، مما يضع إسرائيل بين الدول األوروبية المتقدمة. أما معدل البطالة فإن االقتصاد 

http://hadfnews.ps/post/44691/<0627><0644><0639><0631><0627><0642>
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اإلسرائيلي في حالة توظيف كاملة. ولدى إسرائيل فائض في الميزانية العمومية حيث أن المدفوعات تصل إلى عشرة مليارات 
دوالر، أكبرها حصة، هو في احتياطي بنك إسرائيل وهو ُمكّون هام من مكونات المرونة الوطنية. ولدى إسرائيل فائض في 

التصدير، ومعظمه مستمد من قطاع التكنولوجيا العالية.
مكنت القوة االقتصادية البالد من أن تظل صامدة أمام األزمات األمنية في العقد الماضي، وعلى الرغم من األزمة االقتصادية 

العالمية، فإن الوضع االقتصادي القوي في ذلك الوقت سمح إلسرائيل بتجاوز األزمة.
دخلت إسرائيل األزمة االقتصادية العالمية وهي في حالة نمو اقتصادي، وقاعدة ميزانية موثوقة وتراجع الدين العام / الناتج 
المحلي اإلجمالي، وانخفاض التضخم، وفائض في ميزان المدفوعات وقطاع مصرفي مستقر،حيث استمرت هذه العمليات خالل 

العقد الماضي. 
المستقبل  للغاية، وأن األمور تتجه نحو  المالية إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي معرض لخطر ضئيل  وتشير تقديرات األسواق 
والتعبير عن انخفاض معدالت العائد على سندات الدولة أقل من نظيره في البلدان مثل الواليات المتحدة، واستقر سعر الصرف 

مقابل سلة العمالت خالل العام الماضي.
املرونة الوطنية: رصيد سلبي

على الرغم من المؤشرات اإليجابية، تواجه إسرائيل تحديات صعبة، فالزيادة في الناتج المحلي وتراجع نصيب الفرد في إسرائيل 
مقارنة بالدول الغربية، يعني أن الفجوة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بين إسرائيل والغرب، ليست فقط ال تتقلص، 
بل تتوسع على الرغم من أن االقتصاد اإلسرائيلي ينمو، ومع ذلك هذا النمو ال يكفي لتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل، 

والتوافق مع مستوى المعيشة في تلك البلدان التي من المفترض أن إسرائيل تشبهها.
المشكلة الهيكلية الرئيسية التي تهدد استمرارية نمو االقتصاد اإلسرائيلي هي انخفاض إنتاجية العمل في إسرائيل، فإنتاجية 
الموظف في الساعة في إسرائيل أقل بـ 72 دوالر من دول منطقة اليورو، والمشكلة أكثر خطورة أن هذه البلدان تتحسن بينما 
التزال إسرائيل دون تغيير، والفجوة بين الجانبين تنمو باستمرار، ويعتمد مستقبل النمو االقتصادي اإلسرائيلي على تحسين 
اإلنتاجية، ودون تحسن في إنتاجية العمل سيتم إيقاف االتجاه التصاعدي المستمر في معدالت النمو ، ونتيجة لذلك سيكون 

من المستحيل تحسين مستوى المعيشة في إسرائيل، وبالتأكيد لن تردم الفجوة مع دول منطقة اليورو.
إن االزدهار المستمر لقطاع التكنولوجيا العالية لن يجلب تغييرا في مستوى إنتاجية العمل، والتحسن الكبير المطلوب في 

مستوى اإلنتاجية يتطلب سلسلة من العمليات االقتصادية واالجتماعية، بما في ذلك:
إصالح التخلف التاريخي في مجال االستثمارات في البنية التحتية وبشكل خاص في قطاع النقل.

االستثمار المكثف في رأس المال البشري واإلصالح األساسي في تدريب األفراد وخاصة بين المجندين
)معظمهم من الرجال األرثوذكس المتطرفين والنساء المسلمات(، ومعظمهم غائبون عن المهارات المطلوبة لالقتصاد الحديث.

دمج التكنولوجيا العالية في قطاع الخدمات، والتي تشكل 06 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.
التنظيمية  فالبيروقراطية  والبيروقراطية،  التنظيم  زيادة  االقتصادي  النمو  التي تؤثر على  األخرى  الهيكلية  المشاكل  ومن 
تشكل عبئا على الشركات وتسبب الشركات ويسبب زيادة في تكاليف المعيشة وضرر مباشر للمستهلكين والنمو. وللتنظيم 
الرغم من المؤشرات  االقتصادي دوراً هاما في الحفاظ على المستهلك اإلسرائيلي، ولكن هناك حاجة للتنظيم الذكي، فعلى 
اإليجابية، فإن إسرائيل ال تواجه تحديات بسيطة، حيث في مجال التنظيم والمركزة الحكومية، تساهم القوانين الزائدة في 
وتشير  اليهودية.  للشريعة  موافقة  غير  وسائل  من خالل  التنظيم  على  التحايل  محاوالت  بسبب  اإلسرائيلي  المجتمع  فساد 
التقديرات إلى أن التكلفة المباشرة لتنظيم النظام المصرفي آخذة في االرتفاع حيث تصل إلى 5.1 مليار شيكل في السنة، 

وتواجه الشركات الصغيرة أيًضا قيوًدا تنظيمية وبيروقراطية ُتصّعب من نشاطها.
للتعامل مع التنظيم والبيروقراطية الزائدة يجب معالجة هذا األمر من خالل إنشاء توزيع للسلطة التنظيمية المركزية حيث 
ومشاركة  القيادة  وتحديد  شامل،  تفكير  ومطلوب  الزائدة.  البيروقراطية  وتقليل  التنظيم  على  القدرة  السلطة  لهذه  يكون 

الجمهور والهيئات الخاضعة لإلشراف في تحديد القواعد السليمة.
وأخيرا، أحد األهداف الرئيسية للسياسة االجتماعية واالقتصادية للحكومة الحالية، كان تحقيق انخفاض في أسعار المساكن. 
في الواقع، في العام الماضي كان هناك انخفاض معين في أسعار المساكن، لكن هذا االنخفاض لم يحقق االنخفاض الكبير 

المرجو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع متجدد في أسعار المساكن.
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فشل سياسة الحكومة في تعزيز املرونة االجتماعية
إن االعتقاد بأن التحسن المستمر في النمو والقوة االقتصادية )في بيانات االقتصاد الكلي( سيحسن قوة إسرائيل الوطنية 
ويؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر والحد من الفجوة في توزيع الدخل، كان أساس السياسة االقتصادية إلسرائيل منذ عقد. 

لذلك، لم تتخذ الحكومات اإلسرائيلية سياسة مباشرة للحد من الفجوات والحد من حاالت الفقر .
المجتمع  السياسة االقتصادية مرتبطة بفشل  الواضح أن هذه  السياسة، من  الزمان على هذه  ولكن بعد أكثر من عقد من 
والتنمية في  التعاون  منظمة  بلدان  مع  مقارنة  الفقر  لمستوى  السلبي  بالسجل  إسرائيل تحتفظ  زالت  ما  اإلسرائيلي، حيث 
الميدان االقتصادي، ومستوى التفاوت في توزيع الدخل هو أحد أعلى المعدالت في العالم، وبدون سياسة مباشرة تهدف إلى 

تقليل الفجوات، ال يمكن حل مشكلة الفقر وعدم المساواة في المجتمع اإلسرائيلي.
تنعكس الفجوات االجتماعية العميقة في البيانات اإليرادات - اإليرادات الضريبية - غير المباشرة أكثر من إيصاالت الضرائب 
المباشرة، حيث أكثر من خمسين في المئة من العاملين في االقتصاد كسبوا أقل من عتبة ضريبة الدخل وتأتي 09٪ من 

إيرادات ضريبة الدخل من العشرينات العليا من السكان، مقارنة بنسبة ثمانين في المئة قبل عشرة سنوات.
وبمرور الوقت، تآكلت فعالية التدخل الحكومي في الحد من الفجوات االجتماعية اإلسرائيلية، فإن نسبة الخدمات االجتماعية 
- التعليم، الصحة، الرفاهية - هي على حساب ونتيجة لسياسة الحكومة. حتى السبعينات من القرن العشرين، كانت إسرائيل 
دولة فقيرة ذات خدمات اجتماعية ممتازة، ولكن منذ ذلك الحين توقفت تقريبا عن االستثمار في الخدمات. ونتيجة لذلك، ازداد 
االستهالك الخاص لهذه الخدمات، مما زاد من تعميق مستوى االستهالك الخاص والفجوات االجتماعية في المجتمع اإلسرائيلي، 

بين أولئك الذين يملكون والذين ال يملكون.
قوة الديمقراطية اإلسرائيلية

تتميز الديمقراطية اإلسرائيلية بعالمات استفهام متزايدة بشأن قوتها، بحيث يمكننا اإلشارة إلى تطور اتجاهين )خطرين( 
قد يختبران قوة الديمقراطية كمجتمع يقوم على مبادئ إعالن االستقالل. 

والتوازنات  الضوابط  نظام  على  تحافظ  دستورية  كمحكمة  العليا  المحكمة  وضع  تقويض  هو  األول  للخطر  الحربة  رأس 
الديمقراطية. 

رأس الحربة الثاني هو الفساد الحكومي واسع االنتشار والعميق، وهناك خطر متزايد من أن أعمال الفساد التي لن تنجم 
عنها إدانة جنائية قد تصبح مشروعة.

يهدف مشروع القانون الساعي للحد من نفوذ المحكمة العليا إلى منعها من نقض القوانين التي تنتهك مبادئ القانون 
والحق  الحكومة  قدرة  تقويض  سلطة  عاتقها  على  اتخذت  وقد  المحكمة  بأن  االدعاء  مع  وحريته  اإلنسان  كرامة  األساسي: 
الديمقراطي للممثلين المنتخبين في تحقيق سلطتهم، تعكس هذه األصوات وجهة النظر القائلة بأن الديمقراطية ليست 
سوى حكم األغلبية. وهذا قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء المراجعة القضائية لقرارات الحكومة. وهذا طموح خطير في بلد 
حيث ال يوجد فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحيث يسيطر نظام التحالف الحكومي على الكنيست واإلضرار 

بالمحكمة العليا يعني إزالة أي عائق أمام الحكومة لتفعل ما تشاء.
قيم  عن  دفاع  هو  وحريته  اإلنسان  كرامة  األساسي:  القانون  مبادئ  وانتهاك  السلطات  بفصل  اإلضرار  محاولة  مع  التعامل 
الصهيونية كما هي مذكورة في كتابات هرتسل وبن غوريون وجابوتنسكي، وفي إعالن االستقالل، ومن أجل النجاح في حوار 
ـ »الوحدة اإلسرائيلية« والقوة الوطنية، وجوهر المجتمع اإلسرائيلي، اليهودي،  بين جميع الطوائف في إسرائيل، وهو أمر حيوي ل

يجب أن يتشكل حول العودة للفكرة الصهيونية.
يقوض خطر الفساد أيضا الديمقراطية اإلسرائيلية حيث تجري محاولة إلضفاء الشرعية على اإلجراءات الفاسدة من خالل تمييع 

المعايير ، و يسعى قادة الرأي وصانعي القرار باستمرار لطمس المعايير العامة بالقول إن أي شيء غير إجرامي مسموح به. 
وهذا االتجاه في الممارسة يستغل السمة الفريدة لجرائم الفساد - ال يوجد ضحية ملموسة للجريمة- وفي محاولة الطمس 
يسعى ممارسو هذه الجرائم وصانعو القرار والشخصيات العامة إلى اإلضرار وأبطال شرعية الحراس من شرطة ومحققين وقضاة 

وإجراءات قانونية.
ومن وجوه الفساد المقلقة فقدان االهتمام من قبل الشخصيات العامة فيما يتعلق بمواقفهم تجاه العمل العام، وتسعى 
الشخصيات العامة الفاسدة الستغالل وضعها لتحقيق مزايا مالية و / أو سياسية. وعندما يشتبه في الشخصيات العامة بالنشاط 
اإلجرامي - فإنها تفقد االهتمام بمسؤوليتها وأدوارها العامة. ووظائفها الرسمية وتصبح غير مكتملة، ومما يساعدها على 
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البقاء، الكذب واالختباء. ومع ذلك، من المهم توضيح أن الفساد الحكومي ليس القاعدة وأن الغالبية العظمى من الموظفين 
العموميين في أنظمة الحكومة اإلسرائيلية يتمتعون بالنزاهة.

في هذا الوقت، اليمكن اعتبار الفساد تهديًدا بعد على األمن القومي ولكن جزر الفساد مستمرة بالتوسع وتقع في صميم 
الموظفين المستفيدين ومتخذي القرارات. ومع ذلك، وحتى اآلن، نظم إنفاذ القانون تنجح في التحوط ضد هذه الظاهرة، 
و هناك عدد غير قليل من التدابير القانونية واإلدارية التي لديها القدرة على الحد من آفة الفساد، بما في ذلك القيود على 
المسؤولين المنتخبين، والحفاظ علي استقاللية المستشارين القانونيين والحكوميين في الوزارات الحكومية، وتعيين القضاة 
التدابير أمر حيوي وعاجل من أجل منع ظاهرة الفساد من أن تتجذر  كرؤساء لجان مناقصات كبيرة الحجم. إن تنفيذ هذه 

وتصبح تهديًدا ملموًسا لألمن القومي.
املرونة الوطنية وتقويض شراكة املصير بين إسرائيل والشتات

يشكل الصدع المتسع بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية في الشتات - ومع يهود أمريكا على وجه الخصوص - تهديدا 
استراتيجيا، و شراكة المصير بين اليهود في الشتات وإسرائيل هي عنصر مركزي في دولة الشعب اليهودي و يجب على المرء 

التأكيد على ما هو واضح – اليهود أقوى مًعا.
وبسبب هذا، فإن الصدع مع يهود أمريكا يبعث على القلق الخاص، والتناقض اإلسرائيلي مع اليهود في الواليات المتحدة ليس 

ظاهرة جديدة، رغم أنه يوجد اليوم حوالي 07 في المئة من اليهود األمريكيين يدعمون إسرائيل ويتآلفون معها.
ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على البيانات تكشف عن وجود اتجاه مزعج فالقليل من جيل الشباب اليهود في الواليات المتحدة 
أظهروا التزامهم واهتمامهم بدولة إسرائيل، و في عمليات مسح معمقة أجريت في السنوات األخيرة تبين أن أقل من ثلث 
اليهود الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة كانوا مهتمين بإسرائيل. و أكثر قليال منهم، فقط حوالي 53 في المئة، يعتبرون 
اختفاء إسرائيل مأساة شخصية. و إذا لم يتغير هذا االتجاه، فإن اإلحساس بشراكة المصير سيزول من الوجود وستفقد إسرائيل 

الجبهة الداخلية اإلستراتيجية التي يقدمها يهود أمريكا لها.
والعامل الرئيسي في تعمق البعد بين إسرائيل و الجيل األصغر بين اليهود األمريكيين هو الزواج المختلط في جزء كبير 
من اليهود األمريكيين، 51٪ فقط من السكان اليهود األميركيون ينتمون إلى مجتمع يهودي كامل ويزداد عدد اليهود الذين 
واألجيال  المتحدة ضعيفة،  الواليات  اليهود في  لمعظم  اليهودية  والهوية  اليهود.  المتحدة من غير  الواليات  يتزوجون في 

القادمة تبتعد عن يهوديتها وانجذابها إلى دولة إسرائيل. 
اآلالف كل عام ويأتي  الذي يجمع  المولد«  تلعبه، عبر مشروع »حق  لدى إسرائيل دور مركزي  االتجاه،  التعامل مع هذا  في 
بهم إلى إسرائيل في زيارة أولى، ويظهر كيف أن إسرائيل مصدر إلهام لتعميق الهوية والشعور بالمصير المشترك لليهود 
الشباب. ومع ذلك فاتساع الهوة بين إسرائيل والجماعات اليهودية في الشتات - ومع يهود أمريكا على وجه الخصوص - يشكل 

تهديدا استراتيجيا.
التي  التحركات  إسرائيل مثل  الشتات ودولة  الشاب في  الجيل  بين  العوائق في محاولة خلق عالقة متجددة  هناك بعض 
اليهود  معظم  بيهودية  والشك  التحويل،  قضية  الغربي،  الحائط  تخطيط  إلغاء  و  األرثوذكسية  الحاخامات  مؤسسة  يُقودها 
األمريكيين )الذين ينتمون إلى حركة اإلصالح( ما يقدم إسرائيل كدولة دينية بينما الجيل األصغر في الشتات ال يريد أن يكون 
له صلة بالثيوقراطية، وأبعد من ذلك، هناك فجوات سياسية عميقة للغاية بين إسرائيل والجماعات اليهودية في الشتات، 
ومعظم اليهود األميركيين يحملون وجهات نظر عالمية ليبرالية ويجدون صعوبة في الدفاع عن سياسات الحكومة اإلسرائيلية، 
إلى عالقات إسرائيل مع عناصر يمينية متطرفة في أوروبا، ينظر إليها اليهود  و تنظر الجاليات اليهودية في أوروبا سلباً 

كتهديد ألمنهم ووجودهم.
إن التعامل مع تقويض شراكة المصير يتطلب إجراءات قوية وطويلة األجل لتعزيز الهوية في المجتمع اليهودي بين يهود 
الشتات. جنبا إلى جنب مع وجهات النظر التي تعكس التنوع والرؤى العالمية المتنوعة، وعلى الحكومة اإلسرائيلية، إلى جانب 
المؤسسات اليهودية والصهيونية ومنظمات المجتمع اليهودية، قيادة هذا الجهد. في الوقت نفسه، ينبغي تعميق الحوار بين 
الشتات وإسرائيل على جميع المستويات ومشاركة المجتمع المدني اإلسرائيلي و يجب إنشاء إطارات مختلفة وأنظمة الشبكات 

المشتركة  -رسمية وغير رسمية - ليكونوا شركاء إسرائيل ويهود الشتات لتعميق العالقة والشعور بالمصير المشترك.
والحد من الخالف بين إسرائيل واليهود في الشتات يجب أن يخدم كمصلحة وطنية حيوية على رأس قائمة أولويات الحكومة 
اإلسرائيلية، ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية سيكون عامال هاما في عالقاتها مع الشتات. لذلك، فإن الجهد 
للدفاع وتقوية الفكرة الصهيونية يبدو أن النسخة األصلية هي أداة مركزية لمحاولة تجديد وتعميق الشعور بالمصير المشترك 

بين اليهود في الشتات وإسرائيل.
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]مقدمة المحرر: في هذا النص المطول، الذي تنشره الهدف على حلقات، يستعرض حاجاي سيغال، تاريخ اتفاق أوسلو من 
وجهة نظر اليمين الصهيوني، مستعرضا »كفاح » هذا اليمين، في مواجهة االتفاق، الذي اعتبر على مثالبه وانحيازه السافر 

لالحتالل، تنازال للفلسطينيين، وانهزاما أمامهم.

نشر النص في صحيفة مكور ريشون اليمينية، التي لم تكن موجودة زمن أوسلو، بل ظهرت الحقا كرد من اليمين الصهيوني على 
ما وصفه استئثار حكومة رابين ثم بيرس بوسائل اإلعالم وعدم وجود وسائل إعالم تطرح وجهة نظر اليمين واالستيطان.

وخداع  الصهيوني  التزييف  على  دامغ  دليل  هو  معروف،  استيطاني  وإرهابي  متطرف  دموي  يميني  يكتبه  الذي  النص  هذا 
الفلسطينيين، أو بعضهم الذين ُصّور لهم أنهم »انتصروا« فعال، وحققوا إنجاًزا، بينما الحقيقة الدامغة أن هذا االتفاق وكما وصفه 
رابين »أكبر نصر للصهيونية«، إذ ببساطة اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني وبحق دولته في الوجود، مع ما 
في هذا من اعتراف بحقوق للمستوطنين الذين غزوا بالدنا وشردوا أهلنا ودمروا مدننا وهودوها، مقابل فتات ليس أهمه اعتراف 

تافه بالمنظمة كممثل منوط به التحدث باسم الفلسطينيين. 

نقدم هذا النص مع تعليقاتنا عليه حيث كان ضروريا وقد وضعت التعليقات التحريرية بين قوسين ]..[، وبالطبع يجب االنتباه إلى 
أن هذه إحدى القصص الصهيونية عن أوسلو، ولكنها تمثل اليمين بالذات، وال تقل قصص اليسار الصهيوني كذبا وتزييفا، يبقى 
أننا كفلسطينيين لألسف ما زلنا بعيدين نسبيا عن تناول هذه التفاصيل وحقائقها، ولكن معرفة ما يقوله العدو، هي خطوة واحدة، 

وليس كل شيء، تجاه الفهم األعمق لهذه القصص.

األرغون  منظمة  في  عضوين  كانا  ألبوين  ولد  معروف،  إرهابي   ،4102 منذ  ريشون  مكور  تحرير  رئيس  سيغال،  حاجاي  الكاتب: 
االرهابية، وهو نفسه كان عضوا في الخلية اإلرهابية المسماة »مترو األنفاق« التي استهدفت رؤساء البلديات العرب عام 6791، 
عمل بعد سجنه مذيعا ورئيس تحرير األخبار في القناة 7 قبل ترخيصها رسميا، ثم محررا في »نقطة« االستيطانية، وكاتب عمود في 

معاريف، ويديعوت وله عدة كتب [

مقدمة:
بعد عامين من وصول الليكود إلى الحكم عام 1977  كان ما حدث نادرا، أو غير متوقع، فجأة وجدت المعارضة »اليسارية« 
المستجدة، والتي لم يمض على تجربتها كمعارضة سوى أقل من عامين، وجدت نفسها يوم التاسع من تموز/ يوليو 1979 
ُمصطفًة إلى جانب اليمين لتقديم الدعم السياسي والمعنوي لرئيس الحكومة مناحيم بيغن، لتقديم بيان مبني على صياغة 

مشتركة إلدانة الزيارة التي قام بها ياسر عرفات إلى النمسا.

كان ياسر عرفات، قائد منظمة التحرير الفلسطينية، أبغض زعيم عربي لدى »إسرائيل« قد وصل إلى النمسا 
بدعوة من المستشار برونو كرايسكي بحضور المستشار األلماني السابق ويلي برانت، في زيارة هي األولى 
لم يكن يمكن  الحقيقة  والذي في  تماما، من كرايسكي  »إسرائيل« مصدومة  لبلد غربي، كانت  من نوعها 
اعتباره مؤيدا تماما للمشروع الصهيوني، وكذلك زميله ويلي برانت، استدعت تل أبيب سفيرها من النمسا 
ادة  ق �ش ال د أك ع ي 1970-1983 َوُي ام ف ع

�ي ا ب ا م س م ن ار ال ش ت س ب م ص ن ل م غ ش كي ي س راي و ك رون ان ب إلجراء مشاورات عاجلة ]ك
ة،  ي م ال ع ة ال اس ي س ي ال رة �ف ؤث ة م ة إىل دول �ي غ دة ص اي ح ة م ن دول ا م س م ن ت ال ل ق ت ده ان ه ي ع ا، و�ف اح ج ف ن

�ي ي ورب ف االأ
�ي ي اك �ت االش

ارس  د ي ي س ًا ال دم ق ي م م ل رس ك ي ش ي �ف ورو�ب ع االأ م ت ج م ال ة إىل  ي ن ي ط س ل ف ال ر  ري ح ت ال ة  م ظ ن ام م اب أم ب ال ح  ت ن ف هو أول م

أوسلو: تاريخ يميني
عندما كان الجميع يتحدث عن السالم 

.ترجمة وتحرير ومراجعة: أحمد مصطفى جابر و د. وسام الفقعاوي
عن مكور ريشون: حاجاي سيغال
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ة ذات وزن  ي ص خ ش م ب ك ح ن ال كي ع س راي ىلي ك خ ذ ت ن ة م ي ن ي ط س ل ف ة ال ي ض ق َظ ال ح م ت ة. ول ي دول ة ال ي اك �ت ات، إىل االش رف ع
�ت  ي ح ق ام 1974، وب ار ع ش ت س م ه ك ب ص ن ن م ال م ق ت ان اس د ك ق ت ف ران ىلي ب ا وي واه، أم ت س م ي ب م ال ع ا�ي ال ي س �ح ال م ىل ال ع
ي  ات �ف رف ارس ع كي ي س راي ع ك ل م ب ق ت ا اس دم ن ة، ع ي ان م ل ة االأ ي اك �ت اء االش م رز زع ن أب ان م ، وك ي ور�ب ان االأ م ل �ب ي ال ا �ف ب ائ ام 1983 ن ع

ة. ي دول ة ال ي اك �ت س االش ي ب رئ ص ن ل م غ ش ان ي و 1979 ك ي ول وز/ي م ي ت ا �ف ن ي ي ف

م  ة ول ادف ص ن م ك م ي ات ل رف د ع ي س ع ال اء م ق ل ام 1979: »ان ال ة« ع ي اك �ت ا االش اي ض ة »ق ل ج ي م كي �ف س راي ك ال ل ق ي م اء �ف وج
ض  ع ق ب ري ن ط ق ع ش ي دم رة و�ف اه ق ال ي  �ف ه  ت ي ق ت ال د  وات، وق ن ذ س ن ه م ب ة  لق ىل ع ت ع ن د ك ق ل ع.  رار رسي ق ل ة  ج ي ت ن ن  ك ي
ول  ي االأ

ا�أ ق ان ل لت. وك راس م ق ال ري ن ط ه ع ال ب ص ىل ات ت وال أزال ع ن ك ك ذل ادات وك س ور ال س أن ي رئ م ال ه ن ان م اء وك ط وس ال
ل  ح ك ب ات أص اع س ك ال ل لل ت اً. وخ وح ت ف ًا وم ح ان رصي اء ك ق ل ك ال م ان ذل ك د ل ا أؤك ة. وأن اع ة س �ش لث ع دة ث م د ل ت ه ام ب
ب  ع ش ل ا ل ن ائ �ي خ ائ دا م ول ه غ ت �ب ت د اع اء وق ف ج ال م ب س ت ي ت

و�ف ي ه ص ان ال ي ك كي وال س راي ف ك
�ي ة ب لق ع ت ال ان ، ك ًا ىلي ح ء واض ي

�ش
وث  ع ب ه م غ ل أب أن  د  ع ب ر  وب ت أك رب  ن ح ان م ي ك ال ذر  ح ي م  ل ه  ن ط والأ وس االأ ق  �ش ال ة  زم الأ رى  أخ رة  ظ ن ه  دي ل ن  الأ ودي  ه ي ال
ؤرخ  م ي وال ف ح ص ان ال وم، وك ج ه د ال وع م ة ب رصي م ة ال ي ارج خ ل را ل ا وزي ق ح الح ب ذي أص ي ال م ه ل ف ي اع م ادات إس س س ال ي رئ ال
ذي  ال  ، كي س راي ك اه  ج ت �ي  ائ م دا  ول ر غ اع ش ف م ش ك ة، ت دول ال ول  روتوك ب ن  ة م ق ي ن وث ف ع ش د ك ف ق غ ي وم س ي ت

و�ف ي ه ص ال
ح  ال ص م رصف ب رب وت ح ط إىل ال وس ق االأ �ش ي ال ور �ف م دهور االأ ى إىل ت ع س ه، وت ب رغ ا ال ي ه م ي ل رض ع ف اول أن ت ح وىل ت �ب أن االأ ت اع
ذان  ل ان ال ي دائ ف ادرة ال غ م ح ب م ه س ن اب، الأ ره ع االإ ي ج ش ت ه ب ت م ه ا ات م د، ك ع ا ب م ي ن ف غ ي ن ب ه ع ال ا ق س م ف و ن ود، وه ه ي ال
ا  س م ن دا إىل ال ول رت غ اف ا س ه ن ي ة، وح ي ان د ث دي ج ن ال ري اج ه م ر ال ك س ع ح م ت ف ح ب م س م ي ا ول ي ب ي رة إىل ل ج ه ار ال ط ل ق ت اح
م  ا:« ل ه ت اي ه ي ن �ي �ف ئ ت م ال ة، ق ق ي ف دق

�ي ع س وأرب م ة و خ اع دة س م ات ل ادث ح م رت ال م ت ر. واس ك س ع م ح ال ت ادة ف ل إع ن أج م
ة  غ ل ال ب كي  س راي دث ك ح اً، ت ي م ون رس ك ض أن ي �ت ف ان ي ك ذي  ال ور،  ذك م ال اع  م ت ي االج اء”!، و�ف م ال ن  ًا م وب �ت ك ىلي ح رض ع ع ي
ن  ك م ي ه ل ال إن ث ق ي ودي. ح ه ي ب ال ع ش ه، ال ب ع ة ش ان ي خ ه ب ام ه ات ق ب عل ت ة ت ي ص خ ة ش ظ لح ورًا إىل م ل ف ق ت ة، وان ي ان م ل االأ

رر[. ح م ه.  ال ت ودي ه ر ي ك ن م ي ه ل ن ك اً، ول ن دي ت ن م ك م ي اً، ول ي ون ي ه ًا ص وم ي

بيغن في خطابه، وبعد أن ذكر بعمليات عديدة للمقاومة الفلسطينية كانت قاسية جدا على الكيان، وصف 
ات[ بأنه » حزين لكل الشعب اليهودي ولجميع الناس األحرار في جميع أنحاء  رف ع كي ل س راي ال ك ب ق ت ذلك اليوم ]اس
البيت: وأعضاء من أرض  المتحدثين باسم  التالية، كما أعتقد، إلى غالبية  البسيطة  الرسالة  العالم، سأقدم 

إسرائيل، سنتغلب على عرفات والنازيين وخدمهم«.
بعد بيغن، أكد بيريز، رئيس أكبر أحزاب المعارضة، الذي كان يتحدث أيًضا باسم حزب راتز بقيادة شوالميت 
ألوني، الحركة النواة لحركة ميرتس. وصرح أن »االجتماع في فيينا كان مفاجأة  وتسبب لنا بالصدمة والحزن، 
وسوف يعرض عملية السالم للخطر ويشجع اإلرهاب الدولي«،  وقال: »عندما يقول عرفات انه يتطلع إلى دولة 
بالتوسع  الستة  األيام  إلى مقارنة عرفات لحرب  النموذج«، مشيرا  علمانية وديمقراطية فنحن نعرف ما هو 
النازي و«العلمانية والديمقراطية األقرب إلى قلبه: الخميني، الخميني، الذي أسس ديمقراطية تبدأ وتنتهي 

بفريق اإلعدام«.
زعم بيرس في ذلك االجتماع أن منظمة التحرير مازالت تعتنق األيديولوجية القديمة، ولو »استجبنا وبدأنا 
مفاوضات معهم لكي يغيروا سياستهم هذا يعني أننا نعترف بمنظمة التحرير قبل أن تغير سياستها 
وسيواصلون إطالق صواريخ الكاتيوشا ألن هذا هو طريقهم، وآخرون سوف يستقبلونه بالورود ألن هذا هو 
دينهم ». واختتم بيريس »من الواضح لنا أن الذئاب ال تتغير نتيجة المداعبات، وأن مداعباتها ال تفعل أكثر 

من أنها تزيد من ثقتها بنفسها ونسلها”.
باليسار  وصف  ما  منهم  فقط  نواب   5 وعارضه  صوتا   82 على  للنمسا  عرفات  زيارة  إدانة  مقترح  حصل 

المتطرف مثل مئير فلنر وأوري أفنيري.
 الفصل األول:

لم تكن هناك أيام لطيفة لليسار اإلسرائيلي في 23 يونيو 1992، لقد كان يوم ثورانه الحلو، بعد خمسة 

http://hadfnews.ps/post/44701/<0644><064A><0628><064A><0627>
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عشر عاماً من »ثورة« الليكود التاريخية. عانى الحزب الحاكم المنتهية واليته إثر هزيمة قاسية أدت إلى نفيه 
إلى المعارضة، وقفز حزب العمل بقيادة إسحاق رابين إلى 44 مقعًدا في الكنيست الثالثة عشرة. حيث فاز 
حزب العمل وحزب ميرتس، بعشرات المقاعد، وهو أكبر إنجاز لهم على اإلطالق. جنبا إلى جنب مع الحزبين 
الكتلة المطلوبة من 61 مقعدا. وكما  اليسار يملك  الديمقراطي: 5 مقاعد(، كان  العربيين )حداش والعربي 
انتقلت مقاليد الحكم عام 1977 من يد رابين إلى يد مناحيم بيغن، هاهي تعود إلى يد رابين من يد 

خليفة بيغن اسحق شامير حيث وصف رابين نفسه برجل االنتقاالت.
في التفاصيل كانت كتلة اليمين قد حازت على 60 ألف صوت زيادة عن اليسار ولكنها ضاعت نتيجة الفساد 
والحسابات الطائفية و انتخب اليسار لقيادة »إسرائيل«. ولم يكن بعيدا عن االضطراب أنه جاء بأغلبية بسيطة 
البرنامج  أيد  ولكنه  فعليا،  االئتالف  خارج  يكن  وإن  للصهيونية،  المعادي  حداش  أصوات  على  ومتكئا  جدا 
السياسي لرابين، وعلى مدى السنوات األربع التالية زعم رابين كما لو أن نظرته للعالم قد فازت باإلجماع، ولكن 
ما حدث أن رابين تقصد توجيه اإلهانة لمصوتي الطرف الخاسر الذين لم يصوتوا له، وحصل ناخبو اليمين 
على جرعة كبيرة من اإلهانة، عندما قال »سوف نرغب في مشاركة جميع القوى اإليجابية في األشخاص الذين 
يحددون طريقنا: تعزيز السالم مع الحفاظ على األمن« وكان أكثر من مليون ناخب من الجناح اليميني أدركوا 
كما  األولويات  السياسي ضمن  التغيير  المتضمن وضع  االنتخابي  لشعاره  وعاد  سلبية،  يعتبرهم قوى  أنه 
شرحه في خطاب النصر، وفي مقابلته مع زئيف شيف في هآرتس وعندما طلب منه شيف توضيح الفرق 
بين تسوية وتسوية دون اإلقالل من قيمة األمن كان رده » التسوية السياسية تعني أن صدام حسين لن يهدر 

صواريخ سكود علينا«. 
وتعهد رابين بأنه في غضون ستة إلى تسعة أشهر،  سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حكم ذاتي 
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيقدم بادرة للفلسطينيين بتجميد البناء اليهودي هناك وبعد 
أسبوع من هذا التعهد قررت الحكومة تكليف وزير المالية الجديد أبراهام )بيج( شوحط وزميله وزير اإلسكان 

بنيامين بن إليعازر باقتطاع 4 مليار شيكل من ميزانية البناء في المجلس االستيطاني »يشع«.
وأُمر المسؤولون الحكوميون بمسح المساكن خارج نطاق الخط األخضر باستخدام عدسة مكبرة وتجميد أي 
حي لم ينجح في عبور أكثر من األساسات. »السالم اآلن« توجهت إلى وزير اإلسكان برسالة »أريد أن أهنئكم 
على قراركم تجميد االستيطان والتحقق من كل البناء والمخططات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونأمل أال 

تردعكم تهديدات غوش إيمونيم والناطقين باسمها«.
”قريبا سيكون هناك أراضي مدن أشباح« كان هذا عنوانا بارزا في يديعوت أحرونوت، الذي استند إلى »مصدر 
الساحة  المستوطنات« في  »تجفيف  قادة ميرتس على خطاب  اإلسكان.«و سيطر  وزارة  المستوى في  رفيع 
السياسية واإلعالمية، وكان هناك شعور بأن الحكومة الجديدة تسعى للسالم مع الفلسطينيين والحرب مع 
كانت  »إذا  بأنه  العلني  تهديده  ساريد،  يوسي  الحكومي  االئتالف  زعيم  نقل عن  أنه  لدرجة  المستوطنين، 
هناك مظاهرات عنيفة من قبل المستوطنين، فسوف نضطر الستخدام القوة وقمعهم بالقوة« وزعم اليمين 

الصهيوني أن ساريد لم يستخدم هذه اللهجة ضد »العنف« الفلسطيني.
في تلك األيام، لم يكن لدى اليمين وسائل إعالم خاصة به، حيث لم تكن قد وجدت بعد »مكور ريشون« أو 
»شيفا«،  بينما كانت »هتزوفه« صحيفة حزبية غير مالئمة ولم تكن مجلة »نيكودا« الخاصة بالمستوطنين 
والتي يشرف عليها المراسل األمني حاجاي هوبرمان، تطبع بتواتر وبالكاد شهرية، بينما سيطر اليسار على 
المؤسسة  تحتقر  كانت  وجميعها  وهاشمار  وموديع  ودافار  بالطبع،  وهآرتس  ومعاريف  أحرونوت  يديعوت 
االستيطانية واألحزاب اليمينية، على الرغم من أن بعضها زينت نفسها بكاتب يميني أو اثنين )يوري إليتزور 
وأوري أورباخ وإسرائيل هرئيل وإيمونا ألون وأيضا الكاتب حاجي سيغال(. وتم التحكم في الهواء من قبل 
محطات اإلذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي تمت مصادرتها أيضا لصالح المواقع اليسارية: »كل إسرائيل« و 
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راديو الجيش و«التلفزيون اإلسرائيلي« القناة األولى.
كان رد الجناح اليميني على مؤسسة اإلذاعة أحادية البعد تأسيس محطة إذاعية شابة كانت تبحر على األمواج 
منذ نهاية عام 1988، هي القناة السابعة، وكانت تبث أوالً األغاني العبرية من الصباح إلى الليل، و كان 
مؤسسوها، قادة مستوطنة بيت إيل، يأملون أن يستمع الجمهور »اإلسرائيلي« لهم ببثهم لألغاني العبرية، 
ويقلل من استهالك بث األحداث الجارية على القنوات اإلذاعية الرسمية، وبالتالي يكون أقل عرضة للدعاية 

اليسارية، لم يُعد هذا أماًل يائًسا.
في السنوات األولى للبث، ازداد االستماع إلى المحطة الجديدة إلى حد خلق القلق بين القنوات المخضرمة، 
مرور  مع  المشهورة  الثالث  الجيل  لديهم، وتحركت شبكة  العبرية  الموسيقى  بزيادة كمية  المنافسون  َورََد 
أدرك   ،1992 عام  السلطة في  إلى  اليسار  ومع صعود  ذلك،  ومع  »اإلسرائيلية« فقط.  األغاني  لبث  الوقت 
مؤسسو القناة السابعة أنه ال يوجد خيار سوى بث األحداث الجارية، وطلبوا منهم مرافقتهم إلى المهمة وتم 

استدعاء يوهوشوا مور يوسف وكوبي سيال وحاجي سيغال.
بعد أسابيع قليلة من تأسيس الحكومة اليسارية الجديدة، تم بث التحدي األول في المحطة، كانت القناة 
السابعة هي المحطة اإلذاعية الوحيدة التي تطرح األسئلة التي أزعجت المعارضة، والتي قامت باحتجاجها، 

والتي لم تتبع النخبة اإلعالمية لسياسة الحكومة.
ولم  قريبا،  السياسي  التقدم  كان  ورمادية-،   كانت متعبة  - ميرتس  رابين  األولى من حكومة  السنة  في 
يتمكن الوفد »اإلسرائيلي« في محادثات واشنطن مع الفلسطينيين واألردنيين من إقناعهم بالتوقيع على 

اتفاق الحكم الذاتي المرغوب فيه، و بدا السالم بعيدا كما كان خالل حكومة شامير الراحلة.
ي 

و�ف ي ه ص اف ال ط ت رة إىل اخ ق ف ذه ال ي ه ب �ف ات ك �ي ال ش ة، ي ي ون ي ه ص داف ال ه د االأ ة ض ي دائ ف ات ال ي ل م ع استمرت الهجمات ]ال
رر[. ح م زهور -ال رج ال ا إىل م ي ن ي ط س ل ي 514 ف ف ان إىل ن ي ك م ال زع ذا ب ام 2991، وأدى ه و ع دان ي ول م ت ي س ن

الحقا قرر رابين أن اللقاءات مع ممثلي منظمة التحرير ستكون معفاة من القانون الذي يحظر اللقاء مع 
ر-  ري ح ت ال ة  م ظ ن وم ه  ت وم ك ح ف 

�ي ب ل  واص ت ال ل  ي ه س ت ة  ح ل ص م ل ه  وطوع انون  ق ال ف  ط ت اخ ف 
�ي راب أن  ف 

�ي م ي ال م  ]زع العدو، 
رر[، كان رواد تلك المرحلة الياكيم روبنشتاين وايتمار رابينوفيتش. ح م ال

�ي  ي غ د ت ري ف ي
�ي ان راب ، وك �ي ام ة ش اس ي ن س دا ع ف أب ل ت خ م ت ر ل ري ح ت ة ال م ظ ن ع م ا م ي اوض ف ة ت ق ي ق ح ي ال ف �ف

�ي ة راب اس ي ]إن س
ب  ام ك ة  ي اق ف دادا الت ت ام ت  ان ك ل  م ج م ال ب ة  اس ي ي س ا«، وه ه ي ل ازع ع ن ت إىل م ة«  ل ت ح ن »م ة م ي ن ي ط س ل ف ال ي 

را�ف االأ ة  ي ع وض
ة-  ي ن ي ط س ل ف ال ة  ي ن وط ال ات  وح م ط ل ل ف  ق س ك ي 

ذا�ت ال م  ك ح ال ت  ع وض ي 
�ت وال  9791 ام  ع ة  ي ون ي ه ص –ال ة  رصي م ال د  ي ف دي

رر[ ح م ال

القانون المعروف باسم »قانون توليدانو« كان صدر أثناء تولي شمعون بيرس السلطة التناوبية مع اسحق 
للقائهم مع ممثلين فلسطينيين  الماضي  الذين سجنوا في  اليساريون  إلغائه صار  شامير، وبعد شهر من 

يدعون كضيوف شرف في الكنيست.
بالتآمر في  الجيش  رابين  اتهم  الخط األخضر عام 1993  الفلسطينية على جانبي  الهجمات  بعد سلسلة 
مكافحة »اإلرهاب«، وحاول تهدئة المستوطنين خصوصا في الجوالن بعد أن نظموا أنفسهم جيدا بعد األخبار 
حول المفاوضات مع سورية وتمت تعبئتهم تحت شعار » الشعب مع الجوالن« بعد أن كان رابين قد صرح 
المستوطنين »سيبقون هناك من أجل السالم« وتراجع عن كالمه، وأصبح غاضبا منهم اآلن ”ال، يمكن  بأن 
»خلفية  على  الضفة ضده  في  المستوطنون  تظاهر  المروحة.«  مثل  يتجولوا  أن  الجوالن  في  لمستوطنين 

تدهور الوضع األمني« وأطلقت الكاتيوشا على مستوطنات الشمال وهكذا دواليك.
ة  ب ك ل: ن ي لل إرسائ ق ت ى اس م س ا ي م وقال حاييم هيرتزوغ، رئيس دولة »إسرائيل« آنذاك، في احتفال الذكرى 45 ]ل
ي 

�ف ي م رر[ »اليوم، هناك جو من الكآبة في وسطنا«. الحقا لمح خلفه عيزر وايزمان ] وهو ي ح م -ال ي
�ف ي ط س ل ف ب ال ع ش ال
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ار [ إلى الحكومة بأنه يرغب بسالم يشبه السالم مع مصر ملمحا إلى حكومة رابين-ميرتس بعدم  س ي م إىل ال ض ان
ا،  ن ق ه ائ ق ح ي ال

�ف ي م ي ب ال ات ك ل ال اه ج ت ة ي ق ي ق ح ي ال السقوط في إغراء اتفاقية »تمرد عليها جزء كبير من الشعب« ]�ف
ع  اب اورات ذات ط ن م ان ب وم ق م، وي ك ح ال ي  رار �ف م ت لس س ل ت �ي ان م اج ت ح ا ي ان ك ذان  ال س،  ي �ي ف وب

�ي ة راب ري ق ا ص ه ن م ن ض وم
ف 

�ي ن راب م ع ل ك ت ن ة، ول ق لح ت م ا ال ه خ س ن ا ب ق و الح ل ات أوس ي اق ف ه ات ت ت ب ا أث ذا م ا، وه ام م ك ت ن ذل س م ك ع ىل ال ي ع ازىلي وه ن ت
ؤول  س ا، وم ي ل م ة، ع ب ك ن ذ ال ف ف ون

�ي ط س ل ب ف ه ذي ن اىلي ال م ع ار ال ي ت ن ال زء م رب وج رم ح ج ه م ون رق إىل ك ط ت ا، دون ال ن ه
ض  ة، ورف ي ن ي ط س ل ة ف ام دول ي ض ق ة رف ي م ائ م ح ه ال م زاع ي م �ت �ف ه ح �ي أن ل 8491، غ ب ا ق ذ م ن ة م ي ن ي ط س ل ف ب ال ائ ص م ن ال ع
ة  ل م ح ، وال �ي ص م ر ال ري ق ي ت ي �ف

�ف ي ط س ل ف ب ال ع ش ق ال ح اف ب �ت ض االع عودة ورف ق ال ض ح زة، ورف ة وغ ف ض ن ال اب م ح س االن
دم  ق م ات ال ت ف �ت ال ع ح ن م وم ك ح عودة إىل ال ي وال ا�ب خ ت ا ان ه دف ة، ه ي اق ب ت ة اس وي ب ع ة ش ل م ت ح ان ة ك ي ن ي م ي ة ال ي ان ط ي ت االس

رر[. ح م ل- ال ع دث ف ا ح م ه ك م ب ه داع ف خ
�ي وي راب ن ان ي ذي ك ف ال

�ي ي ن ي ط س ل ف ل ل

”لقد رََفضُت دولة فلسطينية« ، هذا ما أعلنه وزير الخارجية شمعون بيريس في نقاش سياسي في الكنيست. 
التحرير  منظمة  تجاه  اإلسرائيلية  الحكومة  موقف  في  تغيير  »ال  وقال   ،1993 آب/أغسطس،   15 يوم 
الفلسطينية: وأن الحديث فقط يشمل الفلسطينيين في األراضي التي تحصل على ترتيبات مؤقتة و »الذين 
ال يشاركون في اإلرهاب«، ولكن هذا كان بيانا كاذبا بوضوح ”كان هناك انفراجة في محادثات سرية في أوسلو 
بين الوفد اإلسرائيلي من عضوية شمعون بيريس وممثلين عن الفلسطينيين و في ليلة 19 آب / أغسطس، 
في الساعة الواحدة صباحا، وقع ملك النرويج الصفحات الثالث والعشرين من إعالن المبادئ المتعلق بترتيبات 

الحكم الذاتي المؤقت«.
م،  ه ت ح ل ص م ن ل ك ه« ل ب ع دع »ش ف خ

�ي راب ا، ف ع ي آن م ات �ف رف ف وع
�ي ا راب اده زدوج ق ذب م ة ك ي ل م ك ع ل ت ت ان ة ك ق ي ق ح ي ال ]�ف

ا  ام م م ت ه رق غ ي ه ل دي اع س ن م ة م ن ف ع ح ا م ض م أي ه دع ه وخ ب ع ىل ش ذب ع ات ك رف ة، وع �ي ات ال ادث ح م ال م ب ه غ ل ب م ي ول
ب  ع ش ة ال ح ل ص ي م ان �ف اق ك ف ذا االت ة وه دع خ ذه ال اء إن ه ىل االدع ؤالء ع ن ه رأ أي م ج ت ن أن ي ك م و، والي ل ع أوس ق ن ت س ي م �ف

رر[. ح م -ال ي
�ف ي ط س ل ف ال

بعد عدة  ”اإلسرائيلي«،  الجانب  من  ويعتبر مهندسها  السرية  المحادثات  أحد منظمي  بونداك،  رون  كتب 
سنوات في كتابه »قناة سرية« أن العمالء النرويجيين أحضروا معهم اثنين من األقالم الذهبية الفاخرة التي 
صنعتها »مون بالن«، في علب جديدة، وعلق بونداك في الكتاب بقوله »لقد فكروا في كل شيء، حتى في 
التاريخية، وعلى الجانب ”اإلسرائيلي«، وقع االتفاق المدير  الليلة  األقالم«. على األقل هكذا كانت تبدو تلك 
التحرير  منظمة  في  كبير  مسؤول  قبل  من  الفلسطيني  الجانب  وعلى  سافير،  أوري  الخارجية  لوزارة  العام 
الفلسطينية أبو عالء ]أحمد قريع[ وعلق بيرس على طلب بعض الحضور بشرب نخب من الشمبانيا »الدم 
والشمبانيا ال تختلط جيدا« حيث في ذلك اليوم قتل تسعة جنود على يد المقاومة اللبنانية رغم ذلك هذا لم 

يمنع بيريز وأبو عالء من تبادل العناق.
لسبب ما، ربما بسبب الخوف من رد الفعل الشعبي، استغرق األمر أسبوًعا حتى يتسنى لالتفاق الخروج على 
العلن، وقد فضح األمر شمعون شيفر من يديعوت أحرونوت حيث كتب »وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية اتفاقا في ستوكهولم«، وكان هذا خطأ بالنسبة للدولة التي جرت فيها تلك الوقائع ورأى العديد 
من »اإلسرائيليين« أنه اتفاق جهنمي، التعامل مع الشيطان نفسه، وعدت »إسرائيل« أن يغفر له تقريبا كل 

اآلثام الماضية، واستضافته في أفضل الغرف.
في خمس مذكرات مكتوبة بتسلسل بالعبرية، يبدو واضحا أنه قد تم جر رابين من أنفه من قبل وزير 
خارجيته ويوسي ساريد، ولو كان األمر ُمتعلًقا به وبمعتقداته لربما لم يفعل هذا أبًدا، وكان مستمرا في أمل 
التوصل إلى اتفاق مع فلسطينيي المناطق وليس مع ياسر عرفات، أو »منظمة التحرير الفلسطينية«، فقد 

كان يعارض محادثات تونس عندما كان ياسر عرفات وعصابته يعيشون هناك.
مباشر  »اإلسرائيلية« القتراح طريق  للحكومة  األول من قبل مبعوثي عرفات  الطلب  رابين قد رفض  وكان 

http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
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للمحادثات. تقدموا وخلقوا مثل هذا المسار السري عبر  رجال يوسي بيلين - رون بونداك ويير هيرشفيلد 
لفريق  األخضر  الضوء  رابين أعطى  بأن  الليكودي كان مقتنعا  بمباركة شمعون بيرس  ولكن بيني بيغن، 
بيلين لمجرد أنه كان أسيرا لوعده بإنشاء مناطق الحكم الذاتي في غضون ستة إلى تسعة أشهر بعد صعوده 
إلى السلطة. وعندما مر الوقت، ولم يتم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي مع الفلسطينيين في المناطق وافق 

رابين على االتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ع عقًدا مشبًعا بالتنازالت اإلسرائيلية لعدو  اعترف رابين في ذلك الوقت: »كنت ممغوصا من هذا« وقال »انه وقَّ

إسرائيل رقم واحد.
ار  ص ت االن م  ج ا ح ه ن ي ح درك  ي ف 

�ي م ي ال ن  ك ي م  ل ا  م ]رب سعيدا  اليسار  كان  بينما  والصدمة،  بالحزن  اليمين  أصيب 
ليديعوت  األولى  الصفحة  وعلى  االحتفالي  األزرق  باللون  الصحف  عناوين  تلوين  وتم  رر[،  ح م ال  - ي

و�ف ي ه ص ال
أحرونوت كانت هناك قصيدة للشاعر حاييم حيفر عبارة عن أغنية شكر بالنيابة عن جميع الذين سقطوا في 

حروب إسرائيل.
زعيمة شبيبة ميرتس شوالميت ألوني كانت أيضا مبتهجة: »أشعر أنني في 29 نوفمبر. لذلك لم نكن 
نعرف لماذا نحن ذاهبون، ولكن نحن نعلم أننا ذاهبون إلى األيام العظيمة »، وأوضحت الكاتبة الشابة دوريت 
رابيانيان: » يمثل السالم لي إخراج نفسي من هذا العبء القومي الثقيل، وعنونت دافار »االتفاق هو بداية 

العهد الجديد ”.
اعتراف الحكومة اإلسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتراف المنظمة بإسرائيل، مثل مغادرة الرؤية 
القديمة لصنع السالم مع أعداء ألداء. لقد رأى الزعيم الفلسطيني نفسه أنور السادات في السلطة الفلسطينية 
الذي  ليبوفيتش،  يشعياهو  مثل  كامل  ساخر  الماضي. حتى  بقايا  من  للتخلص  رابين  وأدهشته شجاعة   ،
يعارض رابين هنأ رئيس الوزراء اآلن بحرارة. »لقد خطت حكومة رابين - بيريس الخطوة األولى في االتجاه 
الصحيح« ، كما أضاف »وصلنا إلى نقطة حيث ينبغي لنا أن نصل ويجب البدء في بناء الجسر«،  وعلى كل 
العمود الثاني في يديعوت أحرونوت تقريبا كتب عاموس عوز »اآلن يمكننا الوصول أخيرا الوصول إلى جوهر 

القصة: إلنشاء إسرائيل كمادة صلبة.”
وشأنه شأن غيره من اليساريين، أشار عاموس عوز إلى احتمال أن تسوء األمور على طول الطريق،  وقال 
إن »إذا كان الفلسطينيون سيخدعوننا بأن سوف نقدم لهم ويطلبون المزيد من خالل استمرار أعمال العنف 
واإلرهاب« مضيفا إن » إسرائيل ستلغي االتفاقية في أسوأ الحاالت وسيكون من األسهل للجيش كسر كيان 
فلسطيني صغير ومنزوع السالح - من االستمرار في كسر، إلى ما ال نهاية وبال أمل، ظهر ثمانية أطفال 

يرمون الحجارة علينا«.
ستنشأ  التي  الفلسطينية  الدولة  كانت  »إذا  الخليج:  حرب  أعقاب  في  ساريد  يوسي  كتب  بعامين  قبلها 

ستتجرأ وتهدد إسرائيل سيتم اقتحامها خالل 24 ساعة« .
اليوم، بعد إنشاء دولة فلسطينية صغيرة في غزة، من الواضح أن هذه افتراضات ال أساس لها من الصحة. 
دولة إسرائيل في حيرة مثيرة للتهكم من حكومة حماس في غزة، وتسمح لها بسحبها إلى جولة تلو األخرى 
من العنف مع عدم القدرة على اتخاذ القرار. يطلق األطفال البالغون من العمر ثماني سنوات قنابل حارقة 
البالغون من العمر ثمانية عشر عاًما  تدمر عشرات اآلالف من الدونمات في النقب الغربي، و يهاجم األوالد 
الغرب يتذكر رحمة تنازالننا  الشديد وال أحد في  الدولي  االنتقاد  بالعشرات وننال  أسوارنا، ويتم حصادهم 

اإلقليمية للفلسطينيين قبل 25 سنة.
الفصل الثاني:

وقع مانشيت يديعوت أحرونوت كالصاعقة على الجمهور، صوت 16 وزيرا لصالح االتفاق وامتنع أريه درعي 
واشنطن في  إقامته في  المقرر  من  الذي  التوقيع  لحفل  المكثفة  االستعدادات  وبدأت  وشمعون شطريت، 
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األسبوع التالي.
رابين، الذي، وفقا لجميع المنشورات والمذكرات، تم جره إلى اتفاقات أوسلو، يقف اآلن وراء هذه الخطوة 
في صحتها السياسية واألخالقية الكاملة،  مقدما أول اعتراف » إسرائيلي« بحقوق الفلسطينيين وبمنظمة 
التحرير الفلسطينية كونها ممثال لهذه الحقوق، بينما رئيس وزراء آخر في كامب ديفيد 1978 )مناحيم 
بيغن( ومن ثم في مؤتمر مدريد 1992 )اسحق شامير( رفضا ذلك بشكل حاسم، وحددا »نحن فقط من يقرر« 
وقال شامير في اجتماع لحزب الليكود أوائل أيلول/سبتمبر/1993 أنه »خالفا التفاق السالم الذي وقعه بيغن 
مع السادات فإن االتفاقية الجديدة مع الفلسطينيين ال تنطوي على إزالة المستوطنات« وكانت هذه حقيقة 
جزئية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أوسلو تشير إلى المناطق التي لم يكون فيها مستوطنات »المدن، 
قطاع غزة، أريحا« وتلك كانت مجرد مقدمة لالتفاق الدائم في المستقبل وذلك خالل مدة سنتين كما كان 
مقررا،  و سيتم االنتهاء منها في ما ال يزيد عن خمس سنوات، وقال إن الفلسطينيين لم يخفوا منذ البداية 
نيتهم للمطالبة بدولة خاصة بهم في جميع األراضي التي احتلتها »إسرائيل« في عام 1967، ولم تخف 

الحكومة »اإلسرائيلية« استعدادها القتالع المستوطنات أو بعضها على األقل.
»وقال رابين في اجتماع مع فصيله » بالطبع هناك مخاطر«، ولكن في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت 
أشار إلى ميزة كبيرة لخطته التخلص من الصداع وإدارة األراضي العربية ووضعها األمني،  »آمل العثور على 
المحكمة  »دون  بهم  يعتني  إنه سوف  وقال   ، غزة«  الداخلية في  المشاكل  شريك من سيكون مسؤوال عن 
العليا، دون بتسيلم وبدون مشاكل من كل نوع« وفي مناسبات أخرى ، أثنى على مشاعر القلق من  النمو 

الديموغرافي للفلسطينيين. لم يَر أي طريقة أخرى للتعامل معها سوى االنفصال: »نحن هنا وهم هناك«.
على الورق، تعهد عرفات ليس فقط بنزع السالح ولكن أيضا بقمع احتمال العنف من منظمات المقاومة 

المختلفة، بما في ذلك حماس والجبهة الشعبية برئاسة أحمد جبريل. 
في خطاب تاريخي اعترف عرفات بـ«حق إسرائيل في الوجود في سالم وأمن«، أعلن تخلي منظمة التحرير 
عن استخدام »العنف واإلرهاب« وأنها ستتولى المسؤولية عن جميع العناصر في منظمة التحرير الفلسطينية 
من أجل ضمان امتثالها لمنع االضطرابات وفرض عقوبات على المخالفين، وكان شمعون بيريس مقتنعا بأن 
عرفات سيحافظ على كلمته،  وقال في أول مناقشة برلمانية حول إعالن المبادئ »بعد مائة عام من اإلرهاب، 
يأتي قرن من الحوار ». وقال ألعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذين قاطعوا خطابه »أنتم شعب األمس. 

لقد تغير العالم بالكامل. أنتم فقط ال تعلمون«. 
كان الليكوديون مستاءين جداً في ذلك اليوم، وأحياناً إلى حد التمرد، وأعلن العضو الشاب تساحي هنغبي 
على الراديو أنه من المتوقع أن المعارضة لن توافق على االنسحاب من غزة وأريحا، ووقع أول احتجاج على 
الوزراء في  الليلة في وسط أيلول، وعقدت مظاهرة ضخمة خارج مكتب رئيس  الشارع ضد أوسلو في تلك 
القدس نيابة عن مجلس يشع،  كانت جماهير اليمينيين من جميع أنحاء البالد تندفع بشكل عفوي لتبديد 
بعض الصدمة واالشمئزاز، لكن على التلفزيون »اإلسرائيلي« ، القناة التلفزيونية الرئيسية في تلك األيام ، صدر 
تقرير فاتر بشأن مظاهرة تبدو معتدلة في ذلك المساء. زادت الشرطة »اإلسرائيلية« من إسهامها في لجم 
عشرات اآلالف من المتظاهرين - وهي مشاعر ستستمر في االرتفاع خالل األشهر المضطربة التي تلت ذلك 
ا  ق ح الح ب - واعتقل حوالي عشرين شخصا، وتعرض العشرات للضرب،  وقال عضو الكنيست جونين سيجيف ]أص
رر[ من الجناح اليميني »هذا هو  ح م ران- ال ح إي ال ص س ل س ج ت ة وال ان ي خ ال را ب ؤخ م م ه ت، وات ن ي اب ك ي ال وا �ف ض را ثم ع وزي
وقت الخروج إلى الشوارع وأن نظهر لرابين أنه ليس لديه تفويض للتنازل عن أرض إسرائيل، وبالتأكيد ليس 

إلقامة دولة فلسطينية في غزة وأريحا”.
رابين وبيريس لم يكتفوا بالعمل مع عرفات فحسب، بل سرعان ما اقتربوا منه عقليا، وسعى المستوطنون، 
إلى ترجمة نصوص االتفاقية إلى لغة يومية تعكس كيف ستتغير حياتهم وما سيحدث لهم، عندما يكون 
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عرفات ورجاله مسلحين ومنتشرين في الميدان،  قبل خمسة عشر عاًما، حدثت موجة من األسئلة المماثلة، مع 
ة[ في إطار اتفاقات كامب ديفيد،  ي رب غ ة ال ف ض مناحيم بيغن الذي وضع خطة للحكم الذاتي لعرب يشع ] ال
مع  االحتكاك  العربية.كابوس  السكانية  المراكز  من  اإلسرائيلي  الدفاع  جنود جيش  انسحب  بموجبها  والتي 
الشرطة الفلسطينية تالشى مثل حلم سيئ عندما دخلت الشمس،  وفجأة بعد عقد ونصف، ظهر مرة أخرى. 
ردا على سؤال ألفرايم سنيه على القناة السابعة »هل نذهب إلى أريحا عندما يكون هناك حكم ذاتي؟« بعد 
إذا كان يهودي  انظروا،  تماما.  »بالتأكيد، نعم  إجابة مطمئنة  االتفاقيات وقدم سنيه  قليلة من نشر  أيام 
ال يستطيع السفر إلى أي مكان بأمان، وال يستطيع عربي السفر إلى أي مكان بأمان، فلماذا يحتاجان هذا 
السالم؟ هذا السالم هو بالضبط السبب الذي يجعل من الممكن أن تذهب إلى أريحا ومقيم وغيرها وتكون 
قادرًا على الذهاب إلى القدس من خالل أريحا ». ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، إال لفترة وجيزة خالل 
أنشطة كازينو المدينة، والجيش اإلسرائيلي يمنع اإلسرائيليين من دخول المدينة خوفا على سالمتهم. أريحا 
مغلقة ومعزولة عن شعب إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر يشوع، فضال عن غيرها من مدن يهودا والسامرة، 
وهناك شبكة كاملة من الطرق االلتفافية مهدت من قبل حكومة رابين إلنقاذ اليهود من الخطر الكامن في 
السفر في المراكز السكانية الفلسطينية، واليوم تتضح مساهمة الطرق االلتفافية التي رفضها المستوطنون 
في البداية بالزيادة الهائلة في ديمغرافيا المجتمع االستيطاني، لكن بالطبع لم تكن هذه هي النية األصلية. 

في خريف عام 1993، كان وضع االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة قاتماً للغاية. 
أقيم حفل التوقيع في 13 أيلول/ سبتمبر عام 1993 كان عرفات يرتدي الكاكي، وغير حليق ربما ليوضح 
لشعبه أنه لم يلق السالح وأنه بقي يساوم حتى اللحظة األخيرة، على بعض بنود االتفاق، الرئيس األمريكي 
بيل كلينتون كان على ما يبدو مبتهجا وبربطة عنق بأبواق ورقية، ما جلب ذكر يشوع أسفل جدار أريحا، 
كرمز لجدران الكراهية التي أجهضت وقبلها بيومين، قتل أربعة إسرائيليين في قطاع غزة، لكن قتلهم كان 

يعتبر » عصر الحرب القديم، مأساة أخرى« كما قالت دافار.
 تم خلط التحية المعتادة في البداية مع عدد ال يحصى من اإلشارات إلى كلمة ”السالم«، هذه المرة ليس 

كطلب ورغبة من الخالق، بل كصالة شكر. 
وزير الخارجية بيرس، الذي قاطع الحفل تقريبا في واشنطن بسبب إهانة بسيطة، أخبر الرئيس األمريكي 
”أنت تستولي على واحد من أكثر األيام المبشرة بالخير في التاريخ الطويل لمنطقتنا«، بينما اسحق رابين 
اقتبس اآلية الشهيرة عن »وقت الحرب ووقت السالم«. وكرر ياسر عرفات كلمة »السالم« في خطابه القصير و 
عندما حان الوقت لمصافحة رابين، نظر الجميع إلى االثنين. اعترف رابين في كلمته »ليس هذا سهاًل هنا، 
ليس أنا، جندي مخضرم في حروب إسرائيل، وليس أنا. إن شعبي في إسرائيل والشعب اليهودي يراقبوننا 

في هذه اللحظة ”.
ون  ت ن ي ل ف ك

�ي ه وب ن ي اش ب ق رى ن ن ج ك ات، ول رف ة ع ح اف ص د م ري ن ي ك م ي ف ل
�ي در أن راب ص ن م �ش م ب أك س روف ح ع م ن ال ]م

ات-  ق ان ع اك أي م ن ون ه ك ط أال ي �ش ف ب
�ي ق راب ا واف ده ن ، ع ف

�ي رف ط ف ال
�ي ة ب ح اف ص دون م اق ب ف د ات ق ن ع ك م ه الي ه أن غ ل ذي أب ال

رر[ ح م ال

ال شك في أنه تحدث عن الحقيقة، ففي انتخابات 1992 رفض حزب العمل االتهامات المثيرة لالشمئزاز 
حسب وصفه من الليكود برغبته بالتفاوض مع عرفات«لقد صنعنا السالم مع أعدائنا«، أوضح اعتذارًيا لجماهير 
مجلس النواب اإلسرائيلي، وتمكن لفترة من الوقت من إقناعهم بأن استطالعات الرأي العام تشير إلى دعم 
عام جيد للتحركات الدراماتيكية للسلطة الفلسطينية، فبعد سنوات طويلة من االحتكاك مع عرب الضفة كان 

معظم اإلسرائيليين يرغبون في التوصل إلى اتفاق مع جيرانهم، حتى على حساب التنازالت الثقيلة.
وقد امتنعت الحكومات المختلفة عن تطبيق السيادة اإلسرائيلية على المنطقة، معترفة أنه ال يمكن أن 
تبقى دائما تحت االحتالل، و المقصود من خطة الحكم الذاتي في كامب ديفيد تقديم هذا الرد حول معضلة 
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السكان العرب في الضفة ولكن الحكومة نفسها ركضت ببطء أيام بيغن في محادثات الحكم الذاتي، و فشلت 
الحكومة ذاتها أيضا للعثور على المحاورين الفلسطينيين الذين يمكن أن يوافقوا على تنفيذ الحكم الذاتي 

واآلن تأتي حكومة رابين وتزعم أنها عثرت عليهم في شخوص عرفات وأبو مازن وأبو عالء.
أساس  يوجد  الذاتي فقط، حتى مقتله، وال  الحكم  على  فلسطينية، يصر  دولة  إقامة  رابين يرفض  بقي 
أرشيفي الدعاءات اليسار اليوم بأن رابين دعا إلى حل الدولتين، ربما كان يخطط سرا لكسر هذا االلتزام ولكنه 
لم يأت على ذكر ذلك في خطاباته،  وقبل شهر من اغتياله أعلن » نرى المناطق كجزء من األراضي اإلسرائيلية 
كما كانت في عهد االنتداب البريطاني« وأضاف إن الفلسطينيين سيحصلون على كيان أقل من دولة بكثير، 
كما أن شمعون بيرس نفى بشدة ادعاءات اليمين بأن اتفاقيات أوسلو كانت في الواقع اتفاقية إلقامة دولة 

فلسطينية »لن تكون هناك دولة فلسطينية«، صرخ حرفيا من منبر الكنيست باتجاه مقاعد الليكود. 
 لكن اليمين لم يعد يصدق رابين أو بيريز أو أي متحدث حكومي آخر، و مصافحة عرفات وموافقة حكومة 
إسرائيل على نقل مقر منظمة التحرير الفلسطينية في ضواحي تونس إلى ضواحي القدس، خلق شعورا 

بانهيار كل الخطوط الحمراء.
أنه  يعرف  ال  يزال  ال  أنه  رابين   قال  أيام،  ثالثة  قبل  »تماما.  أحرونوت:  يديعوت  إليتزور في  أوري  كتب 
ذاهب إلى واشنطن، وقال انه لن يلتقي مع عرفات وأن االتفاق هو مخاطرة محسوبة؟ ال. حتى أشد المؤيدين 
يعترفون بأنه ال توجد وسيلة لحساب الخطر.. هل ستجلب هذه االتفاقية السالم؟‹ كل األحالم تقول أنها 

ستحقق السالم، كل المنطق يقول إنها ستجلب الحرب«.
الفصل الثالث:

كان أحد األمور التي دفعت الجناح اليميني للتنديد باالتفاق مع ياسر عرفات هو الموافقة اإلسرائيلية على 
اف  إرسش ب لح  س ال ب ة  ي ن ي ط س ل ف ال ة  ط �ش ال د  زوي ت ب  ات ك ال د  ص ق باألسلحة، ]ي أنفسهم  بتزويد  للفلسطينيين  السماح 
رر[ و كان هذا معارضا  ح م ان- ال ي ك ي ال ة �ف ي ن م ة االأ س ؤس م دى ال ه ل ي ل ًرا ع ط ي س ًل وم ج س ه م ل ون ك ك ن أن ي م ض ا ي م ي ب

و�ف ي ه ص
ال  مطاردة  والشاباك  اإلسرائيلي  الجيش  أجرى  عقود،  مدى  فعلى  الحين.  ذلك  األمنية حتى  للسياسة  تماما 
هوادة فيها للسالح في يد الفلسطينيين، وأحيانا إلى درجة البحث عن إبرة في كومة قش، وقد أتيحت لي 
الفرصة مرة واحدة ألن أكون شريكا في عملية بحث عن مسدس قديم، ورأيت مشاعر البهجة واالرتياح على 
ضباط ومنسقي المطاردة عندما تمكنا من تحديد مكان بندقية قديمة مخبأة في سلواد تحت األرض، وعرفوا 
أن السالح القديم يمكن أن يتسبب في كارثة كبرى، كما حدث بالفعل في وقت الحق في عام 2002، عندما 
تمكن إرهابي من قرية سلواد من قتل أكثر من عشرة جنود ومدنيين في وادي الحرامية باستخدام بندقية 
ة  �ي ه ش ة ال ي رام ح ة وادي ال ي ل م اد وع م ر ح ائ ي ث

�ف ي ط س ل ف ي ال
دا�أ ف ا إىل ال ن ب ه ات ك �ي ال ش ا ي ع ب قديمة وثالثين رصاصة ]ط

رر[. ح م -ال

 في منتصف التسعينات أصبح على الحكومة اإلسرائيلية توفير السالح األساسي للفلسطينيين، بقدر ما، 
لم ينقل لهم مباشرة من مخازن أسلحة الجيش اإلسرائيلي، ولكن كانت بمثابة الوسيط في صفقات التسلح 

الخاصة بهم، تم نقل جميع أسلحة الشرطة الفلسطينية الرسمية من الشركة المصنعة من خالل إسرائيل.
من  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الشرطة  تسليح  يكون  »سوف  لالتفاقيات  الكاملة  التفاصيل  وكانت 
األسلحة والمعدات على النحو التالي: 1- 4000 بندقية، 2- 4000 مسدس، 3- 120 بندقية من عيار 0.5 بوصة أو 
0.3 بوصة، أما قطاع غزة سيكون تحت حراسة الشرطة، أما السالح الفلسطيني والمعدات: 1- 7.000 قطعة سالح 
خفيف شخصي، 2- 120 بندقية من عيار 0.5 بوصة أو 0.3 بوصة، 3- 45 عربة مدرعة يتم االتفاق عليها 

بين الطرفين«.
[، وكانت  ف

�ي م ي �ي ال اه م دى ج »ال تعطيهم البنادق«، هي واحدة من الالفتات األكثر شعبية في ذلك الوقت ]ل
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ي  �ف ي  و�ف وت و  وارس ي  �ف د  ول  ، ي
و�ف ي ه ص ي  ف ح وص ر  اع ألترمان ]ش لنانان  مبكرة  قصيدة  من  الواقع  في  أدبيا  مقطعا 

رر[، مستوحاة من أهوال الحرب العالمية  ح م ة« –ال ل ام ك ل ال ي ة »إرسائ رك ي ح وا �ف ض ان ع ام 0791، ك ة ع ل ت ح م ف  ال
�ي ط س ل ف

األولى، وفي وقت الحق، تم ذكر الشعار أيضا في »أغنية الملصق« لديفيد غروسمان وهداج نشاش وردا على 
احتجاج الحكومة أوضح بيرس أنها خطوة ضرورية للتصدي لحماس »ماذا تعني، ال تعطي بنادق للشرطة 
الفلسطينية؟«، رد بيرس بغضب في الكنيست على األغنية »البنادق ال تزال في أيدي حماس؟ هل سيسمح 

لهم بحمل السالح في الواقع؟ ورجال الشرطة الفلسطينيين سيرمون الحجارة؟؟«
ودي[ وافق الكنيست على إعالن المبادئ الموقع في واشنطن بـ61 صوتا  ه د ي ي بين رأس السنة ويوم الغفران ]ع
أيدوه، 50 كانت ضد وثمانية امتنعوا عن التصويت - خمسة من ست من حزب شاس، وثالثة منشقين عن 
حزب الليكود مئير شطريت، روني ميلو وشخص آخر. وفي كلمته الختامية قال بيرس وهو يعرض النصر 
»في غضون عشرين عاما سيكون في غزة ما يقرب من 2 مليون نسمة«، وتساءل عما إذا كان »الشعب اليهودي 
لضميرنا  تبرئة  أو  »تحريرا  كان  االتفاق  إن  لتفسيراته،  وفقا  و  غزة«،  تجويع  مسؤولية  يتحمل  أن  يمكن 

وتسهيال على جنودنا...« الذين »دعوهم يدافعون عن األرض وال يحكموا في غزة«.
لم يكن للموافقة على اإلعالن في الكنيست أي تأثير مباشر على األرض، حيث يحتاج الجانبان إلى الوقت 
لترجمة المبادئ إلى واقع عملي. على اليمين، كانوا يأملون في استغالل هذه الفترة من أجل تمرير المرسوم 

رر[. ح م و-ال ل اق أوس ف ىل ات ة ع دالل ل ي ل
و�ف ي ه ص ف ال

�ي م ي ه ال دم خ ت ذي اس ف ال وص الشرير ]ال
 عقد في فندق حياة في القدس مؤتمر طارئ للنشطاء الوطنيين والمستوطنين، وبدأ النضال العام العنيد، 
ولفت النائب الياكيم حينزيني إلى الوضع الجديد في ألوان قاتمة، ووضع صفا من األفكار التشغيلية: التمرد 
المدني الالعنفي ضد الصفقة الجديدة وكالعادة كان متحمسا وقال تقريبا » كل ما أقول هذه الليلة يقوم 
على فرضية أنه من المحتمل جدا أن رابين وبيرس يقودانا إلى الهاوية، و عرفات كان يخدعهما وليس لديه 
نية لوضع سالحه، ولكن إذا كان رابين وبيرس على حق ونحن على خطأ، وأوقفنا نضالنا، ستقع إسرائيل في 

حب الهدوء األمني   وتوافق على جميع التنازالت«.
الوقت أن عملية أوسلو تعتمد في سقوطها أو  الخارجية يوسي بيلين يعتقد في ذلك  كان نائب وزير 
نجاحها على ما يمكن أن تحققه، وفي مقابلة مع أفراهام تيروش من معاريف، قال إن »أكبر اختبار لهذه 

االتفاقية سيكون اختبارًا للدم«.
 حسنا، نتائج االختبار لم تبشر بالخير، إن شعب إسرائيل لم يقع في حب الهدوء األمني   ، ألنه لم يكن 
104 مفخخة  هناك سالم، ففي ليلة 4 تشرين أول/أكتوبر 1993، وقع هجوم إرهابي غير مسبوق. بيجو 
يقودها إرهابي من حماس، اقتربت من مقر قيادة الجيش في الصباح قرب بيت إيل، وهي تتجه للحافلة 
التابعة لشركة إيغد 178 التي توقفت لتحميل الجنود و انفجرت عندما وصلت إلى هناك بعد فترة من 
الوقت. في طريقي إلى األستوديو كما كل صباح من عوفرا إلى القناة 7، كان جسد االنتحاري قد وضع على 
الطريق، والسيارة علقت عموديا على الحافلة وكانت كاملة نسبيا، ويبدو ان العبوة الناسفة الصغيرة، والعديد 
من سيارات اإلسعاف تنقل إلى المستشفيات في القدس حيث أصيب ثالثين راكبا بجروح جميعها طفيفة، لم 
يكن الهجوم مصمما كما الهجمات االنتحارية القاتلة التي أعقبت ذلك ولكنه بالتأكيد كان إشارة تحذير، تم 
ا  ذه ف ي ن

�ت ة ال ي ل م ع ا إىل ال ن ب ه ات ك �ي ال ش التلميح بها من قبل الفلسطينيين بأنهم يستعدون أيضا لتصعيد ]ي
اء رام هللا[. ض ة ق ي ب ن ق ا م ام دان ) 40(ع ن زي س ى ح ف ط ص ان م م ي ل ادي س ه ش ت االس

وكانت الهجمات األخرى في الشهر األول الذي أعقب االتفاق أكثر فتكا، في بستان شارون، اغتيل يغال 
فاكنين من ريشون لتسيون و اثنين من جنود االحتياط، إيال ليفي وإيهود روث، بإطالق نار على مفترق 
موراج. ووجدت في وادي القلط قرب أريحا جثتي اثنين من الشباب، وقال شمعون بيرس في لفتة تعزية 
ألسرهم »سقطوا في المعركة من أجل السالم«، منذ ذلك الحين، شاع المصطلح الساخر »ضحايا السالم« ما الفرق 
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بين »ضحايا السالم« وأولئك الذين »سقطوا في معركة من أجل السالم«؟
عزا بيرس ورابين وباقي محاميي أوسلو الهجمات المستمرة إلى معارضي السالم بين الفلسطينيين، َوُوِعدوا 
بأن شرطة عرفات ستطرد الرافضين بسرعة وكفاءة بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ، و ميزت إدارة المعلومات 
الحكومية بين العرب الجيدين الذين يدعمون أوسلو والعرب السيئين و حركة حماس والجهاد اإلسالمي، لكن 

سرعان ما اتضح أن حماس لم تستمر في القتل فحسب، بل استمر به جماعة عرفات أيضا.
في 29 أكتوبر / تشرين األول 1993، أي بعد حوالي شهر ونصف من مراسم التوقيع في البيت األبيض، 
ُقتل حاييم مزراحي، أحد سكان بيت إيل، بينما كان على مسافة قصيرة من منزله ووجد تحقيق »الشاباك« 
أن القتلة كانوا »عربا صالحين«: أعضاء فتح، منظمة عرفات و ارتفع غضب الجناح اليميني إلى ذروة االنفجار 
عندما ألقى رابين المسؤولية عن جريمة القتل على الضحية، مدعيا أنه ذهب لشراء البيض الرخيص من التجار 
العرب، و قامت مجموعة من المستوطنين من بيت إيل بأعمال شغب في منطقة القتل وجروا رئيس الوزراء 
لمقارنتهم مع حماس: »قتل العرب الفلسطينيون أحد سكان بيت إيل يوم الجمعة فقط ألنه يهودي، وقام 
المستوطنون اليهود بأعمال شغب بعد ذلك ورشقوا السيارات العربية ألنهم عرب، أعداء ومعارضي االتفاقية 

عرضه يعلمون لعرقلة أو اإلضرار بالعملية التي بدأت في الشرق األوسط ».
ونشأت عاصفة كبيرة، لم يدع أعضاء المعارضة فقط رئيس الوزراء إلى االعتذار، بل انضم إليهم أنصاره أيضاً، 
ونادرًا ما فعل رابين ذلك بقسوة، لكنه عاد الحًقا مرارًا وتكرارًا »أولئك الذين يريدون األرض أكثر من إسرائيل 
يعطون األمل األكبر لحماس«، معلقاً على سبيل المثال على الهجوم على ديزنغوف في وقت الحق، وقبل 
شهر من وفاته، دعا الحاخامات اليمينيين بـ »آيات اهلل«. ولخصت المؤرخة أنيتا شابيرا موقفه بأنه لن يسمح 
بتغيير مسار حياته و«أظهر احتقاره للمستوطنين وعزمه على عدم السماح لهم تحويله عن الطريق الذي 

سلكه.«
بعد أسبوع من القتل في بيت إيل، قتل مستوطن آخر - أفرايم أيوبي من كفار داروم. أيوبي هو السائق 
الشخصي للحاخام حاييم دروكمان، الذي أصيب بجروح طفيفة في الهجوم عندما تعرضت سيارته لهجوم 
ا  ن وط ت س ح م ب دا وأص ن ول ي ب د �ف رف ول ط ت ي م

و�ف ي ه ام ص اخ ان، ح م م دروك ي اي بإطالق النار على أحد طرق جبل الخليل ]ح
ا  ب ائ ون دال  ف م ال ي  �ف وا  ض ع ح  ب وأص ة،  رف ط ت م ال ة  ي ان ط ي ت االس م  ي ون م إي وش  غ ة  رك ح ادي  ي ق د  أح  ،4491 ذ  ن م ف 

�ي ط س ل ف ي  �ف
اد  ه ع ن ك ان ول ط ي ت م االس دع رغ ل ف ة وت ي اس ي س اة ال ي ح ل ال ف �ت ام 8891 اع ان، ع دي ر االأ وزي ا ل ب ائ زب ون ح ن ال ت ع س ي ن ك ي ال �ف
ات  دم خ دم  ق ت ة  ن ج ل رأس  ي  ،0102 ام  ع ة  ي اس ي س ال اة  ي ح ال ن  م ة  ي ان ث ال  ق ت واس  ،9991 ام  ع زب  ح ال ذات  ع  م ت  س ي ن ك ل ل

رر[. ح م ة- ال ودي ه ي اق ال ن ت ف الع
�ي ح رش م ل ل ل وي ح ت ال

 كان مقتل السائق رمزا لتكثيف اإلرهاب في عصر السالم، بالصدفة، تلقى رابين خبر الهجوم عندما وصل 
وفد من سكان كيبوتز من غوش عتصيون، أحدهم، جون بن يعقوب من كفار عتصيون واألمين العام السابق 
لبني عكيفا قال«عندما وصلنا إلى إيتان هابر مدير مكتب رابين وقف رئيس الوزراء ليحيينا وابتسم ولكنه 
قال بحزم: جون، ال تقل لي أنك جئت لتتحدث معي عن غوش عتصيون، أنت تعرف بالضبط ما أشعر به 
تجاه غوش عتصيون »، كان يعني أن الكتلة كانت خارج أي مناقشة لالنسحاب، أجبته أن »قلقنا لم يكن فقط 

لغوش عتصيون«.
»تحدثنا عن قلقنا بشأن ما قد يحدث بعد اتفاقات أوسلو، ووقع الكالم في أجواء مريحة، ولكن كانت األمور 
صعبة، وقال رابين أن األمة تعبت من الحرب ويريدون السالم، ويلتزم رئيس الوزراء بإرادة الشعب، ما قاله، 
والطريقة التي أعرب بها عن رأيه أصابتنا بالصدمة، من كالم قائد األركان في حرب األيام الستة الذي تكشف 
فجأة عن ضعف كبير، قلت له ان إسرائيل لن تكون لنا إذا كان الرأس القيادي ضعيفا ونشك في قدرتها على 

مواجهة التحديات مثل الهجوم الذي أسفر عن مقتل سائق الحاخام دروكمان«.
في الشتاء األول بعد التوقيع على إعالن المبادئ، كان من الواضح أن اإلرهاب لم يهدأ قط، بل تكثف وفي 
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عيد الهانوكا نصبت عصابات اإلرهابيين كمينا لسيارة عند مدخل مستوطنة كريات أربع، وقتل مردخاي البيد 
المستوطن ونجا ابنه البالغ من العمر 19 عاما وتوافد اآلالف لحضور الجنازة و في الطريق إلى المقبرة في 

الخليل.
رر[ قتل باروخ غولدشتاين 15 فلسطينيا وكان يحمل وجهة نظر  ح م ة –ال ودي ه اد ي ي وبين هانوكا والبوريم ]أع
ي  م ي راه ب االإ رم  ح ال زرة  ج ا إىل م ن ب ه ات ك ال �ي  ش ]ي متزايد  راديكالية ودموية بشكل  كانت  والتي  للعالم  كاهانية 
ر  ج ع ف ات أرب ري ة ك ن وط ت س ن م ن م اي ت دش ول اروخ غ ي ب ا�ب ره ن االإ وط ت س م ا ال ه ب ك ي ارت

�ت ة ال ل ت ح م ل ال ي ل خ ة ال ن دي ي م ف �ف ي �ش ال
ل  ب ن، ق ري رح 051 آخ ب وج ات ك م ال زع ا ي م س 51 ك ي ا ول ًي ل ص ا 92 ُم ه لل ل خ ت ام 4991، وق ر ع اي �ب اط/ف ب ة 52 ش ع م ج يوم ال
ب  ات ك د ال ي ع ص ي ن ي ال اده، و�ف ه ش ت ل اس ب ف ق

�ي ل ص م ن ال دد م ع ع ه م ي ل ز ع ه ج ه وي رصع د وي اه ج ر م م د ن ي ه ش ه ال ف أن يوق
دد  اة ع ادات وف ه ع ش ب وق ي ب ط د ك دي سي ش ف ط ن غ ت ض ح ع ت ق ان ي رم ك ج م أن ال ادة ب ت ع م ة ال ي ون ي ه ص م ال زاع م إدراج ال
اخ  ة ك رك ي ح وا �ف ض ل ع ات ق ان ال ب ك ات ك ر ال ذك ا ي م ع وك واق ي ال ة، و�ف ي اق ف لت ف ل

�ي ارض ع ف م
�ي ي ن ي ط س ل د ف ىل ي وا ع ل ت ود ق ه ي ن ال م

زرة  ج م اء ال ن ، أث ف
�ي ي ن ي ط س ل ف د ال ا ض ه م رائ ا وج ه دائ ع ة ب روف ع م ا ال ان اه �ي ك ائ وي م دم ام ال اخ ح ا ال ه س ي أس

�ت ة ال ي اب ره االإ
د  ه ش ت اذهم واس ق ن ى الإ رح ج ول إىل ال وص ع ال ن ف وم

�ي ل ص م ىل ال رم ع ح ق أبواب ال ل أغ ل ف ات ق ع ال ل م ت ح م ش ال ي ج د ال اض ع ت
رر[ ح م داء إىل 50 - ال ه ش دد ال ع ع ا رف م ش م ي ج د ال ىل ي ف ع

�ي ي ن ي ط س ل ف ن ال ر م دد آخ ع

رم[ إلى جميع سكان  ح زرة ال ج د م ع موجات الصدمة ورشقات النيران غمرت البالد و تم توجيه إصبع االتهام ]ب
المستوطنات، خاصة سكان كريات أربع والحي اليهودي الصغير في الخليل. قال لي الحاخام موشيه ليفنجر: 
»لقد تسبب في مشاكل كبيرة لنا، » حظرت الحكومة بغضب دفن غولدشتاين في الخليل، ودفن في مقبرة 
بالقرب من بوابات كريات أربع، كانت الحركة الكهانية محظورة، وقررت الحكومة سرا أن تقضي على الحي 
د  ج س م اليهودي الصغير في تل رميدة في الخليل، رغم عدم وجود صلة بين سكانه والمذبحة في الكهف ]ال
ي[، لقد تطلع اليسار اإلسرائيلي إلى هذا اإلخالء منذ االستيطان اليهودي في فندق بارك في الخليل  م ي راه ب االإ
عام 1968 ولمدة 26 عاما كان ينسج حلم إخالء المستوطنين من هناك، ولكن فقط بعد الكهف و القتل 

الجماعي كانت الظروف مهيأة، ولو جزئيا.
دعائية  حملة  افتتحوا  الرميدة،  تل  الستئصال  سري  قرار  بوجود  اشتبهوا  الذين  واليمين،  .المستوطنون 
واسعة ضد اإلخالء، وأرسلوا وفودا تلتمس إلى قادة الدول لمنع القرار في الكبح السياسي والدعاية ضدها، 
وأرسلت وفود التماس وتوسل إلى قادة الدولة لتمرير القرار، وأضاف ليفنغر »إذا، ال سمح اهلل، كان للدولة يد 

في تدمير هذا المجتمع الكريم، الشيء في العالم سيكفر هذه الفعلة« وتم ردع رابين في النهاية.
ردت حماس على المذبحة في الخليل بعمليتين انتحاريتين داميتين في العفولة والخضيرة، وكانت الهجمات 
تحسين  لفرض  محاولة  في  ألوسلو،  رجعي  بأثر  األحداث  لوصف  اليسار  إلى  يميل  كما   - األولى  االنتحارية 
باستثناء  األمن  وقوات  اإلسرائيليين  من   67 أوسلو  بعد  األولى  السنة  في  الدموي  الحساب  وكان  االتفاقية، 
ن  و م ام وه س ق ال ب  ائ ت ن ك ة م ارن د هللا زك ب د ع ادي رائ ه ش ت ر االس ج ة، ويوم 4991/4/6 ف ول ف ع ال ي  اللبنانية ]�ف الجبهة 
ل  ت ، وق رصف ط االأخ خ ل ال ة 8491 داخ ل ت ح م ف ال

�ي ط س ل ي ف ة �ف ول ف ع ات ال اص ة ب ط ح ي م ة �ف خ خ ف م ه ال ارت ي ف س
�ي ن اء ج ض ة ق ي اط ب ق

د  ب ع ن ي ة م ارن م ح ع ال ار ص م ادي ع ه ش ت ر االس ج وع يوم 1994/4/31 ف ب أس ا ب ده ع ن 05، وب �ش م رح أك ة وج ن اي ه ا 9 ص ه ي ف
ف 

�ي ن وط ت س ل 5 م ت ن ق ر ع ف ا أس م ة م �ي ض خ دة ال ل ي ب ة �ف ي ون ي ه ة ص ل اف ل ح ه داخ دي رت ان ي ذي ك ف ال اس ن زام ال ح ف ال
�ي ن اء ج ض ق

رر[ ح م ن- ال ري رح 23 آخ وج

كلفني محرر »نقطة« أوري إليتزور بمهمة التحرير لنشر التقرير اإلحصائي الدموي حول إنجازات اتفاقات 
أوسلو، وراجعت ووجدت أنه في كل من السنوات ال 13 السابقة لالتفاق، كان عدد قتلى اليهود أقل من السنة 
األولى لالتفاقية، وجدت أنه قبل ثماني سنوات إلى أوسلو قتل 167 إسرائيليا في الهجمات، في حين قتل 
ثمانية السنة األولى من االتفاق وأصبح العدد 546 بعد خمس سنوات على االتفاقية ثم ألفا وكان هناك 
453 عام 2002 فقط، وهو رقم أكثر من ضحايا اإلرهاب الفلسطيني منذ حرب األيام الستة إلى أوسلو، وارتفع 
عدد القتلى في الجانب الفلسطيني أكثر من ذلك، ويشهد هذا اإلجراء المثير للفزع على فشل عملية أوسلو 
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و آمالها.
استمرار  لم تمنع  لكنها  اإلعالم،  رر[ اهتمام وسائل  ح م ة- ال ن اي ه ص ىل ال ت ق ال ات  ي ائ ص أليتزور ]إح أثارت وثيقة 
الحكومة في المشي على طريق أوسلو، و ال شيء آخر أوقفها، وال حتى نشر شريط من خطاب لعرفات في 
جوهانسبرغ يتحدث فيه عن الجهاد، بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق القاهرة والذي هدف إلى إعطاء مضمون 
عملي لوثيقة المبادئ، وكان يهودي محلي متنكر كمسلم قد سجل الخطاب ونقله إلى إسرائيل، وعلق رابين 

»إذا قال عرفات هذا حقا فإن العملية بيننا وبين الفلسطينيين تصبح موضع تساؤل«.
كان بيان رابين غريبا بالنظر إلى أن كلمة عرفات أذيعت في اإلذاعة والتلفزيون صوتيا وهو أمر ال يدع مجاالً 
للشك إذ يقول عرفات بوضوح أن فكرة الجهاد ال تزال سارية المفعول، وأن »هذا االتفاق، أنا ال أعتبره أكثر 

من االتفاق الموقع بين نبينا محمد وقريش«، مشيرا إلى صلح الحديبية.
بعد يوم أو يومين من الحرج، استعادت الحكومة رباطة جأشها، وقال رابين »المسألة ليست ما يريد عرفات، 
والسؤال هو ما تريده الحكومة التي تمثل األغلبية، وأنها تريد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين«، وعلى 
القناة 7 قال مدير عام وزارة الخارجية اوري سافير أن بيريز اجتمع مع عرفات الذي اعتمد خطابا اعتذاريا وزعم » 
»قصدت مواصلة جهادي من أجل تحقيق سالم حقيقي، قام بعض المتطرفين بتشويه المصطلحات الدينية 
إلى مصطلحات سياسية، »وقال بيريز للصحافيين إنه« بغض النظر عن ما يقوله عرفات، أًيا ما فعله فهو 

ليس خطأي« .
الرئيسية:  إسرائيل  توقعات  جانب  إلى  لم يكن عرفات يقف  النشاط،  أنه حتى في مجال  المشكلة  كانت 
الفلسطينية  الشرطة  رجال  كان  ما  وكثيراً  نفسه،  اإلرهاب  لوقف  وبالطبع  الفلسطيني،  اإلرهاب  القتال ضد 
يشاركون في قتل اليهود، وواصلت منظمات الرفض العمل دون أي عائق تقريباً. لم يتم تسليم إرهابيي 
حماس أو الجهاد اإلسالمي الذين اعتقلتهم الشرطة الفلسطينية بعد هجمات قاتلة إلى إسرائيل كما هو 
مطلوب في االتفاقات، وعادة ما يتم إطالق سراحهم بسرعة )بالمصادفة، كانوا يعملون أحيانا في السجون 
الفلسطينية لتصنيع المتفجرات ألغراض الحملة ضد إسرائيل(، سقطت ثقة الجمهور في عملية السالم وفي 
حكمة الحكومة، خاصة بعد أن أصبح واضحا له أن اإلعالم الفلسطيني وعرفات نفسه كانا يكرسان الكراهية 

إلسرائيل كما كانت في الماضي.
في 2011 قدم العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، الرئيس السابق لقسم األبحاث في االستخبارات العسكرية، 
شهادة خبرة في المحكمة المركزية في القدس، تتبع فيها طريقة عرفات باستغالل اتفاق أوسلو لتنفيذ 
تعاليمه بتدمير إسرائيل، ويشرح كوبر فاسر في الوثيقة المتوافرة المبادئ التشغيلية للتحريض الفلسطيني 

بعد ذهاب عرفات إلى غزة عام 1994.
يقول فيها« 1- إن إسرائيل ال تزال عدوهم حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، وعرض هذه االتفاقيات 
كوسيلة لمحاربة الفلسطينيين ضد إسرائيل. 2- الدقة: عودة الفلسطينيين إلى إسرائيل باعتبارها« االحتالل 
»أو« الكيان الصهيوني »، نافيا في الوقت نفسه حق وجود دولة إسرائيل ويحرمها من الحق في الوجود كدولة 
وطنية للشعب اليهودي على وجه الخصوص. 3-تعزيز الكراهية تجاه إسرائيل والشعب اليهودي، من بين 
أمور أخرى من خالل نشر األكاذيب عن سيطرة اليهود على ما يسمى العالم فيما يتعلق بطبيعة عتاة اليهود 
هم إسرائيل بكل مشكلة في العالم 4- تمجيد الهجمات اإلرهابية ومرتكبيها، من  وأفعالهم والتهديدات وَتتَّ
بين أولئك الذين ما زالوا في المنطقة وأولئك الذين يقضون عقوبة السجن في السجون اإلسرائيلية، وبين 

القتلى الذين سقطوا خالل النشاط واعتبارهم شهداء«.
الكيبوتسي  سوبول،  رونين  مقتل  بعد  اإلرهابية،  والهجمات  التحريض  وجه  في  أحياناً  رابين ظهر  صبر 
الشاب وعندما وصل رئيس الوزراء إلى الساحة عند مدخل غوش قطيف، قال إن »الجانب الفلسطيني قد ال 
يفي بدوره تجاه السالم واألمن وسنواصل العملية وكأن شيئا لم يحدث«، لكن العملية كانت أقوى. لم يستطع 
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الصعب  أنه من  القيادة، وجدوا  إلى عجلة  العودة  واتفاق أوسلو  الوزراء وزمالؤه في قيادة إسرائيل  رئيس 
المعارضة غاضبة، ولكنه كان يخشى أن تسود الفوضى السياسية بعد إعالن  المطالبات »قلنا لكم«  تنفيذ 

إلغاء االتفاق ووجد عذرا للتشبث بالعملية.
ألن  ومبعوثيه  الوزراء  رئيس  يلوم  أحد  وال  تحقيق  لجنة  إنشاء  ويمكن  ستحكم  األجيال  أن  رابين  وقال 
نواياهم كانت حسنة، »على األقل نحن نعرف أننا حاولنا«، لكن لجنة التحقيق الرسمية لم تنشأ قط، ولن 

يتم تأسيسها أبداً.
إن التحقيق في منطق اتفاقات أوسلو هو اآلن مسألة تخص المؤرخين بشكل أساسي، بعد أن قرر الرأي 
العام بالفعل مصيرهم، حتى لدى كال الجانبين، وأولئك الذين ما زالوا معنا، لم تعلن أي جهة أن االتفاقات 
تفي باألمل الرئيسي المعلق عليها: السالم، و تحتدم المناقشات العامة من وقت آلخر على المصير المحزن، 
وتحليل أسباب الفشل، تقريبا، أصبح محامو أوسلو يقولون أن التوسع االستيطاني واغتيال رابين هما سبب 

التفكك.
»في توقيع اتفاق القاهرة قال بيريس »إنني أعلن اليوم أن الصراع قد انتهى«، وتعهد بيريز »اليوم اتفقنا 
على ضمان األمهات واألطفال، العرب واليهود، ال أصابع تضغط على الزناد«، ولكن في كتاب بيرس »الشرق 
األوسط الجديد« الذي كتبه باالشتراك مع آريه ناعور سكرتير حكومة بيغن ونشر عام 1993 وفي الصفحة 
166 كتب » خالل التوقيع على الوثائق في حديقة البيت األبيض فقدنا القدرة على سماع األحذية العسكرية 

الثقيلة، وتركنا مرحلة ما بعد قرن من العداء، ويمكن أن تشعروا أن صوت السالم لطيف، اقتربوا«.
رابين كان أيضاً مبتهجاً، وإن أقل من بيرس، في حفل التوقيع على المرفق االقتصادي التفاقية أوسلو، التي 
ة[ أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن هذه المرحلة هي جميلة،  ادي ص ت س االق اري ة ب ي اق ف وقعت في فرنسا ]ات
وهنا في باريس، سيتم استقبال الخضار من غزة وسيقدم اإلسرائيلي القهوة لصديقه الفلسطيني وسوف 
اإلسرائيلي،  لزميله  المرور  أولوية  فلسطيني  سائق  وسيعطي  إسرائيلية  فلسطينية  مسرح  لفرقة  يصفق 

وحارس إسرائيلي يبتسم على الشاطئ لمستحمين فلسطينيين، هذا هو السالم«.
الفصل الرابع:

استقبل الجيش »اإلسرائيلي«، الذراع التنفيذي الرئيسي التفاقات أوسلو، األمر بعين الشك في البداية حيث 
لم يكن مطلعا على المفاوضات التي سبقت التوقيع، وكان مترددا في قبول الواقع األمني   الجديد الذي يملى 
عليه من قبل القيادة السياسية، وكانت االستجابة األولية من نائب رئيس األركان أمنون ليبكين شاحاك، تبدو 
وكأنها تحديا للحقيقة: ”الوضع اليوم )األقاليم( مريح بالنسبة لنا ونحن يمكن أن نصل إلى أي نقطة في 
الوقت المناسب، أي مكان ألننا ال ننسق )مع الفلسطينيين(، ونحن نسيطر على كل نقطة على األرض، بعض 
من هذه األمور سوف تتغير، واإلرهاب سيستمر، ومكافحة اإلرهاب ستكون مهمة معقدة وصعبة ”، أيضا 
رئيس األركان أيهود باراك كان لديه تحفظات، سرية وعامة، لكن على طول الطريق، تحالف جيش الدفاع 

اإلسرائيلي مع التعليمات. 
اجتاح تفاؤل القيادة اإلسرائيلية المجتمع الدولي الذي أعرب عن اعتقاده أن اتفاقيات أوسلو تنذر بنهاية 
المشروع االستيطاني واإللغاء بأثر رجعي الحتالل حرب األيام الستة، وفي خريف عام 1994 حصد الثالثة 
فرض  بيرس  ولكن  فقط  ورابين  عرفات  تكريم  يتم  أن  النية  كانت  وبيرس،  ورابين،  عرفات،  نوبل  جائزة 

ضغوطا هائلة على لجنة الجائزة ليحصل على مجدها.
لقد أعاد المعيار الدولي المعطى التفاقيات أوسلو تفاؤل مؤيدي العملية، كان عيُد ميالٍد راٍق لحفل التوقيع 
على إعالن المبادئ في البيت األبيض قبل عام، وتعويض عن ما ال يوصف من المعاناة النفسية على الطريق، 
واحتجاجات مستمرة من اليمين وسفك الدماء. وقد وقع اختطاف ناخشون فاكسمان والهجوم الرهيب على 
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للجائزة،  النفسية والتنظيمية  5 في تل أبيب بالقرب من ساحة ديزنغوف خالل االستعدادات  الحافلة رقم 
وغادر وفد كبير إلى النرويج، برفقة اثنين من المطربين، أوفرا هزاع ويهورام غاون، وقد جهز مؤلف األغاني 
»ثيلما إليجون روز”، غاون بكلمات قصيدة خاصة بعنوان »أيام المغفرة والرحمة«، والتي تم غناؤها في الحفل: 

»السالم سيأتي إلينا.
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بحسب العرف المعتاد، يقف الحاصلون على نوبل للسالم على شرفة فندق كارل يوهان قرب البرلمان، ليلوحوا 
الشرطة  وأبقت  األذن،  إلى  األذن  من  مبتسمين  الشرفة،  على  معا  وعرفات  وبيريس  رابين  ووقف  للحشود، 
المتابع بعيًدا وعلى حافة الشارع فقط كان هناك مجموعة صغيرة من المتظاهرين، وكان بينهم النرويجي 
البارز قورح كريستيانسن، أحد األعضاء الخمسة في لجنة الجائزة، الذي أعلن غضبه على منح الجائزة لعرفات 
واستقال بصخب، في حادثة هي األولى من نوعها، بعدها بأربع سنوات قال في مقابلة صحفية ”أنا لست 

بطال، لم أتمكن من النظر إلى المرآة أكثر إذا واصلت كوني عضوا في اللجنة التي تمنح جائزة لعرفات”.
في ذلك اليوم قطع بيريس الميدان ليتحدث مع المتظاهرين الذين جاؤوا من إسرائيل لالحتجاج، ولم يهرب 
بيرس بحراسة رجال األمن، بل كان شجاعا وذهب للتحدث مع خصومه. رئيس وفد المتظاهرين، مئير اندور 
سلم على بيريس وقال له ”سيسجل التاريخ أن الشعب اليهودي يعارض الحفل المذل، ويشهد ضحايا اإلرهاب 
وأسرهم، الذين جاءوا إلى هنا ليقولوا لك: ال تدع اإلرهاب يكافأ على أفعاله«. رد بيريس على أم أحد قتلى 
اليوم  التحرير توقفت عن اإلرهاب، مشكلتنا  العفولة: »ربما سقط قتلى منذ توقيع االتفاق ولكن منظمة 
مع حماس«، ورد والد لقتيل آخر »إذن عرفات ال يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، إنه يمثل منظمة التحرير 

الفلسطينية فقط؟” فقال بيريس ”صحيح، لكن أوالً، كل الشعب الفلسطيني كان ضدنا، واآلن جزء فقط”.
الرأس قرب  الدول االسكندنافية، قتلت عوفرا فيليكس برصاصة في  المهرجان في  وبعد شهر من نهاية 
بيت إيل التي كان والداها من بين المجموعة األولى من المستوطنين في الخليل، كانت سابقا قد شهدت ما 
حدث لوالدها مناحيم فيليكس، الذي تظاهر يوميا قبالة منزل الحاخام عوفاديا يوسف في القدس احتجاجا 
على دعم شاس التفاقات أوسلو وبقي هناك بشكل مستمر كل يوم، حتى تعرض لهجوم وضرب مبرح من 
قبل أتباع الحاخام يوسف وفي حفل أقيم بعد مقتلها بثالثين يوم عقد في تقاطع يهودا والسامرة )الضفة 
على  احتجاجاتهم  مواصلة  على  الحاضرين  األب  اسحق شامير، حث  السابق  الوزراء  رئيس  بمشاركة  الغربية( 

عملية أوسلو ونقل الضفة الغربية لعرفات.
لم يكن نداء مناحيم فيلكس صرخة في الريح، فقد كان احتجاج اليمين ضد العملية قوياً بالفعل، واستغرق 
األسبوع بعد أسبوع في تخطيط جغرافي واسع، كانت االحتجاجات تتمركز في جميع أنحاء البالد تقريبا، ومن 

http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
http://hadfnews.ps/post/43520/<0627><0644><0642><062F><0633>
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وقت آلخر عقدت مسيرات كبيرة في القدس أو في تل أبيب، ونشأ معسكر خيام يميني في المنطقة الفارغة 
)بين الحين واآلخر( بين الجامعة العبرية ومكتب رئيس الوزراء، وقالت الالفتات التي علقت هناك »ليس هذا 
هو السالم«، »ال تعطوهم البنادق«، »ليس لدى رابين أي تفويض«. في أحد األيام داهمت الشرطة المعسكر 

وصادرت الفتة ضخمة كتب فيها »الشعب اليهودي ضد حكومة األقلية”.
استاء رئيس الوزراء من ذلك األسبوع: »لماذا فقط شبابهم يتظاهرون، أين شبابنا؟« فقط أعضاء في »مجلس 
السالم واألمن« من كبار ضباط االحتياط، ومقاتلي الحروب السابقة وقفوا إلى جانب مئات االلتماسات التي 
نشرت في الصحف ووسائل اإلعالم والمقابالت التي عملت على إقناع الجمهور بأن منطق اتفاقات أوسلو قوي، 

ذهبوا من أستوديو إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى للدفاع عن االتفاق واإلجابة على األسئلة الصعبة.
في وثيقة أرشيفية بعنوان »مخطط لمحاضرة عن االتفاقات األمنية والسالم »، وجدت هذا الصيف وأعدت 
في عام 1994 تطرح أسئلة مثل »ماذا نفعل إذا بدأ الفلسطينيون إطالق صواريخ الكاتيوشا، واإلجابة: مثل 

هذا الفعل يشكل خرقا للعقد، وبالتالي يمكننا ممارسة حق الدفاع«.
عبر رابين نفسه عن ثقته في عدم وجود صواريخ كاتيوشا على اإلطالق، وقال إن الكاتيوشا هي قصة رعب 
ليكودية مألوفة« و »بعد كل شيء، وعدونا بكاتيوشا من غزة منذ عام، اآلن وخالل السنة الماضية كان قطاع غزة 
تحت سلطة السلطة الفلسطينية إلى حد كبير، ولم يكن هناك كاتيوشا ولن يكون هناك صواريخ كاتيوشا«، 
وأضاف » »السيد رئيس مجلس النواب، نحن مقتنعون بأننا نخدم الحاجات الحقيقية للشعب اليهودي، الذي 
العسكري. أعتقد أن جميع  األسود واألحمر  اللون  المستقبل ال يصنع فقط من  المستقبل، أن  نتوقعه مع 
أنبياء الغضب الذين يرون الدماء والرعب والكراهية والعجز وقلة التغيير ال يفهمون أن التاريخ يتصرف ليس 
فقط بموجب قانون التكرار، ولكن أيًضا بموجب قانون التجديد نفسه، في غزة هناك دعم قليل جداً لحماس، 
لقد كنت في غزة عدة مرات، فتحت الكثير من المطاعم والمقاهي وخرجت النساء إلى الشوارع، َوَشَعرُت بجو 

من الحرية والتفاؤل«. 
لكن، طغى استمرار موجة الهجمات على تفاؤل الحكومة: فقد ُقتل 21 جندًيا ومدنًيا في تفجير مزدوج في 
بيت ليد، و قتل ثمانية جنود آخرين في هجوم بالحافلة قرب كفار داروم، و تسلل مفجر الحافلة رقم 20 
في رامات غان وفجر نفسه وقتل ستة ركاب وأصيب 31، وزعم المتحدثون باسم الحكومة مرارًا أنه حتى قبل 
أوسلو ُسِفَك الدم، و نسوا أن أوسلو كانت تهدف إلى تحسين الوضع، وليس للحفاظ عليه، وقد دفعت الحكومة 
اإلسرائيلية األمنية ثمنا باهظاً، ولكن كلما مرت األيام تبين تغير وجهة نظر الجمهور ووسائل اإلعالم تجاه 
عرفات، الذي استمر في إثارة الكراهية والتحريض على العنف، لم يكن هناك شك في أن عرفات لم يكن 

يراقب الهجمات اإلرهابية فقط، بل كان يشجعها أيضاً.
لح  ر وص ك ان أنور س ادي ه ش ت ا االس ذه ف ر 5991: ن اي ن ي /ي

ا�ف انون ث د يوم 22 ك ي ت ل ي ي ب زدوج �ف م ادي ال ه ش ت وم االس ج ه ]ال
ا  دي ن ة 91 ج ي ل م ع ال ي  �ف ل  ت ا، ق ي ان ت ن ي  �ف د  ي ل ت  ي ب ق  �ت ف ي م أ�ف ة  ن اي ه ص ال ود  ن ج ال ن  د م ش ي ح ي، �ف لم س االإ اد  ه ج ال ن  ر م اك ش

ن. ري رح 26 آخ ا وج ي ون ي ه ص

ث  ي ي، ح لم س اد االإ ه ج ن ال ب م ي ط خ د ال ال ادي خ ه ش ت د االس اه ج م ل ال ري ان /أب س ي ا يوم 9 ن ذه ف ن ار داروم ف ف ة ك ي ل م ا ع أم

 . ي
و�ف ي ه ص ش ال ي ج اف ال �ت اع رح 04 ب ود وج ن ل 01 ج ت ، وق �ي ب ب ك وك ن م م ة ض ن اي ه ود ص ن ة ج ل اف ة ح خ خ ف م ه ال ارت ي س دم ب ص

رر[ ح م م – ال اس ب ق ي ب ادي ل ه ش ت ا االس ذه ف و 5991، ن ي ول وز/ي م ان، يوم 42 ت ات غ ي رام م 02 �ف ة رق ل اف ح ة ال ي ل م ا ع أم

أوسلو  اتفاق   - أوسلو  عملية  من  التالية  المرحلة  إلى  قدًما  المضي  اإلسرائيلية  الحكومة  قررت  ذلك،  ومع 
الثاني. وهدد حزب ميرتس برئاسة شوالميت ألوني ويوسي ساريد باالنسحاب من االئتالف إذا توقفت العملية 
الدعاة األوائل في  الذي كان واحدا من  للرئيس عيزر وايزمان،  انه لن يصغي  واستسلم رابين للضغط، وقال 
البالد للتفاوض مع عرفات، ولكن بعد تفجير حافلة مدرسية قرب القدس نتح عنها )5 قتلى و107 جريح( دعا 

الحكومة إلى تجميد المحادثات مع الفلسطينيين.

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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وزاد اليمين من حدة المظاهرات ضد الحكومة، وأضرب اليمينيان أريئيل شارون من الليكود ورحبعام زئيفي 
من موليديت عن الطعام في حديقة الورود في القدس، وقطعت حركة زيو اريتزينيو برئاسة موشيه فيغلين 
والحاخام بيني أيلون، عشرات الطرق والتقاطعات لمدة ساعة تقريبا، وقامت وزيرة االتصاالت شوالميت ألوني، 
التي تعتبر حتى يومنا هذا رائدة الحقوق المدنية في إسرائيل، بحجب بث سفينة القناة 7، بينما كانت 
راسية في ميناء أسدود للتجديدات. بالطبع، كان السبب الرسمي في هذه الخطوة قانونًيا - حيث لم تكن 
القناة السابعة تحمل رخصة البث - ولكن حتى مؤيدي الحكومة وجدوا صعوبة في تصديقها. وكتب المعلق 
القانوني موشيه نيجبي »من المفترض أن تبدي حكومة ديمقراطية أقصى درجات ضبط النفس تجاه وسائل 
اإلعالم المعارضة«. من ناحية أخرى، أوضح شاريت، كاتب عمود كبير في صحيفة هآرتس، أن »القناة السابعة 

لم تعد وسيلة للتواصل مع وجهات نظر سياسية مختلفة«.
بعد أيام قليلة تم استئناف البث، كانت محطة البث التي كانت تتأرجح على األمواج هي المنفذ اإلعالمي 
الوحيد الذي نفذ جدول أعمال منظم ضد التوقيع على اتفاقية أوسلو الثانية. في البرنامج األسبوعي المحصن 
جدا ألدير زيك، تم الهجوم على هذا االتفاق، ووصف زيك ”سيكورت« الحكومة بأنها »عائق«،   لكن الحكومة، 
بتشجيع من وسائل اإلعالم، لم تتوقف، واكتشفت خالل شهر آذار/ مارس 1994 بأن رئيس الوزراء رابين 
ظهر في طبعات ويوميات األسبوع 17 مرة أكثر من زعيم المعارضة نتانياهو، 35 دقيقة و 20 ثانية، مقابل 
دقيقتين و 4 ثوان. حيث قلق إعالم الحكومة من تراجع شعبية رابين وحاول التعتيم على نتنياهو كخليفة 

محتمل.
الفصل الخامس:

البيت  احتفال مرة أخرى في  1995، أقيم  أيلول/ سبتمبر  في بداية شهر تشرين أول/أكتوبر، و نهاية 
القتل ولكن  االستمرار في  الكنيست: »ال يمكننا  أمام  رابين  أوسلو 2 وأوضح  اتفاقية  األبيض، وتم إطالق 
يمكننا محاولة وقف دوامة سفك الدماء، و يمكن أيضا إعطاء فرصة للسالم، قررت هذه الحكومة إعطاء فرصة 

للسالم ».
هذه المرة تم تمرير االتفاقية في الكنيست بصعوبة بالغة، حيث انضم شاس إلى المعارضين، فضال عن 
اثنين من حزب العمل من أعضاء الكنيست، إيمانويل زيسمان وافيغدور كهالني،  لم يعبروا إلى الجانب اآلخر 
بسبب فوائد سياسية، بل تخلوا عن الحزب بسبب خيبة أمل من طريقة تطبيق اتفاق أوسلو األول، وخوفا 
من أن الحكومة تعتزم التخلي عن القدس الشرقية من ناحية أخرى، بالمقابل عبر إلى الجهة األخرى أليكس 
جولدفارب وجونين سيجف مقابل منافع سياسية حيث أصبح سيجف وزيرا وتمت رشوة جولدفارب بمنصب 
نائب وزير وسيارة ميتسوبيشي، وأصبح رمزا للفساد السياسي، ووصمة عار كبيرة على نوعية الديمقراطية 

التي استندت إليها الموافقة على عملية أوسلو.
هاجم وايزمان مرة أخرى وقال »59 معارضا ضد 61 من المؤيدين – وهذه هي األغلبية؟ لو لم يحصل جولد 

فارب على ميتسوبيشي، فإن االتفاق كان سيرفض«.
»الخائن« تم لصقه مراراً  الكلمات، ومصطلح  الحكومة، ولم يختر  الكالمية على  اليمين هجماته  كما كثف 
وتكراراً برئيس الوزراء. في المسيرة في ساحة »صهيون«، هتف الكثير من الجمهور »بالدم والنار، سنطرد 
رابين«. رفع المتظاهر الشاب أفيشاي رفيف ملصًقا صغيرًا لرابين في زي SS ولفت الكثير من اهتمام وسائل 

اإلعالم، لم يكن أحد يعرف أنه عميل في جهاز األمن العام.
أغضب الخطاب القاسي في المظاهرات اليمينية اليسار، لكن األهم من ذلك كله كان يعاني من انعدام توازن 
القوى في الساحات، كان لدى اليمين سيطرة تامة على الشارع وعلى الملصقات على السيارات والبرامج اإلذاعية 
مع المستمعين، وكتب ناحوم بارنياع مقاال في صحيفة يديعوت أحرونوت، قبل ثالثة أسابيع من اغتيال 
رابين. ووصف رئيس الوزراء بأنه جنرال بدون جنود، وأضاف إن »الجو في الشارع مهم في صناديق االقتراع«، 
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السالم، في  السابق شلومو الهات مسيرة حاشدة لدعم  التوازن نظم عمدة تل أبيب  وفي محاولة لتحقيق 
اإلعالنات الضخمة في الصحف، لم يظهر سوى المطربين الذين شاركوا في الحدث، وليس السياسيين. »تعال 
َوغِن معنا في مسيرة السالم - بمشاركة أفضل الفنانين«، كما قال اإلعالن، تم تعبئة جهاز حزب العمل بأكمله 

في المجالس البلدية والعمالية من أجل النقل المجاني إلى الساحة.
وقال  لك؟«  نتمنى  »ماذا  المسيرة:  من  يومين  قبل  السابعة  القناة  على  مقابلة  في  الهات  شلومو  سألت 
»سننجح وستأتي عشرات اآلالف«. تمنيت له النجاح،  و ليلة السبت ذهبت إلى ساحة ملوك إسرائيل  في تل 
أبيب لمعرفة ما إذا كان عشرات اآلالف قد وصلوا، في رأيي، كان هناك ما ال يقل عن عشرات اآلالف، بدأ العدد 
من 5000 وانتهى بـ خمسين ألفا  كما يبدو، في النهاية، قاموا بغناء »شير الشالوم« باللغتين العبرية 
والعربية، وتفرقوا إلى منازلهم،  أنا وزميلي كوبي سيال أيضا تفرقنا معهم، وعلى  مشارف جوش دان سمعنا 

في الراديو أن شخصا ما أطلق النار على رابين.
القاتل، يغئال عامير، أخبر المحققين أنه يريد إيقاف اتفاقات أوسلو، في الواقع لم يوقفها، بل حثها على 
التقدم،  أحد اآلثار الجانبية للحادث المروع في الميدان كان بتر االحتجاجات اليمينية ضد االتفاقات،  توقفت 
بالكامل تقريبا في األشهر التي تلت ذلك وقد تم اتهام اليمين بأكمله بقتل رئيس الوزراء، وقد وقع في 
حالة دفاعية وخفض رأسه طوال فصل الشتاء، لم يعد هناك معارضة حقيقية لعملية أوسلو«، السالم انتقاما 
لدمه«، هكذا أصبح شعار  محبي رابين، ألصقوه على سياراتهم  وفورا بعد مضى أسبوع من الحداد بدأ تنفيذ 
أوسلو 2 وتسليم نابلس ورام اهلل وبيت لحم وغيرها من مدن يهودا والسامرة،  أعطيت واحدة  تلو اآلخرى 

للسلطة الفلسطينية، تم رفض االنسحاب من الخليل فقط بسبب تعقيدها الفريد.
االستفادة  بيريز،  شمعون  الجديد،  الوزراء  رئيس  قرر  أيًضا،  هادئة  اإلرهاب  جبهة  كانت  الوقت،  من  لفترة 
من الصمت و التعاطف مع الحكومة اليسارية المتجددة بعد اغتيال رابين، بتقديم موعد االنتخابات لمدة 
ستة أشهر وتوقعت االستطالعات انتصارا ساحقا لليكود،  ولكن انتصر العمل وقال بيريز لألمة »االتفاق مع 
الفلسطينيين تم تسويته بشكل مناسب«. »من فعل ذلك سرا أو متلعثما عرف في قلبه أن هذه هي الخطة 

السياسية الوحيدة التي كانت حقيقية وعملية وأنها يمكن أن تحقق األمن والسالم”.
ا  ذه ف بعد أسبوعين من خطاب النصر، في تفجير انتحاري على حافلة رقم 18 في القدس، ُقِتَل 26 راكًبا ]ن
وبعد  ر 6991[  اي �ب اط/ف ب ل،  يوم 52 ش ي ل خ وب ال ن وار ج ف م ال ي خ ن م و وردة م د أب م ح دي م ج ي م ام س ق ادي ال ه ش ت االس
أسبوع آخر، انفجر إرهابي آخر على نفس الخط، مما أسفر عن مقتل 19 شخًصا. وفي اليوم التالي، ُقتل 13 

إسرائيلياً آخر عندما فجر إرهابي نفسه عند ممر للمشاة بالقرب من مركز ديزنغوف في تل أبيب.
مع انجراف الرأي العام مرة أخرى إلى اليمين تعمق تعزيز التنسيق مع عرفات، وفي وقت الحق علمت أن 
يوم 21 كانون أول/ ديسمبر عام 1995، وهو بعد شهر ونصف الشهر من قدوم رئيس السلطة الفلسطينية 
إلى تل أبيب لمواساة أرملة اسحق رابين، اجتمع ممثلو عرفات مع مسؤولي حماس في القاهرة واتفقوا على 
أن حماس ستكون قادرة على استئناف الهجمات اإلرهابية، طالما يتم تطبيقها بدون أن تتمكن إسرائيل من 
إلقاء المسؤولية على السلطة الفلسطينية، على سبيل المثال، إذا قامت حماس بتنفيذها خارج حدود السلطة 
الوطني  المجلس  رئيس  الزعنون،  كان سليم  االتصاالت  الفلسطينية في هذه  السلطة  وممثل  الفلسطينية، 

الفلسطيني والمقرب من ياسر عرفات، وممثل حماس كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي.
عرف الجمهور اإلسرائيلي عن هذا االتفاق بعد بضعة أشهر فقط، لكنه خّمن وجوده، واصلت أسهم أوسلو 
الخارجية  الوثيقة الرسمية لعام 1996 لوزارة  الهبوط، بينما ارتفعت أسهم بنيامين نتنياهو، و تتضمن 
نسخة من مقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء شمعون بيريس يوم القتل الجماعي في مركز ديزنغوف،  قيل 
له فيها »شاهدنا كيف كنت أمس عندما قمت بزيارة موقع الهجوم في القدس، وهذا ما حدث في المساء، 
عندما تلقيت نبأ الهجوم الذي وقع في تل أبيب ال نرى الحزن عليك أنت ال تتحرك، كيف يمكنك البقاء 

http://hadfnews.ps/post/43524/<0627><0644><062E><0644><064A><0644>
http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
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على قيد الحياة؟
في محاولة يائسة إلنقاذ بيريس من االنتخابات الخاسرة، نظم الرئيس كلينتون مؤتمراً دولياً للسالم على 
حافة شبه جزيرة سيناء، استجاب كل زعماء العالم المهم تقريبا وجميع القادة العرب له، وقفوا في حديقة 
واسعة في فندق موفينبيك شرم الشيخ لتقديم الدعم المعنوي لبيريس، بدا بيريس وكلينتون سعيدين، 

وراح عرفات يمشي متبخترا مثل الطاووس الفخور. 
موعد  أخيراً  قربت   18 الخط  في  تفجيرها  تم  التي  الحافلة  فإن صدمة  الشيخ،  قمة شرم  من  الرغم  على 
التزاًما  أيًضا  ولكن  القدس«،  سيقسم  »بيريس  أن  من  تحذيرًا  الحكيمة  نتنياهو  حملة  حملت  و  االنتخابات، 
بعدم انتهاك اتفاقات أوسلو إذا فاز الليكود باالنتخابات،  على اليمين، افترضوا أن هذا كان تعهداً غير مجد 
لألغراض المضللة للناخبين المترددين، خصوصاً بعد أن وعد نتنياهو بأنه لن ينقل الخليل أليدي الفلسطينيين 

بأي حال من األحوال. 
اليمين واليسار، تقاسما الفرح والحزن، ألن عملية أوسلو انتهت. لطالما فكر بيني بيغين في هذه العملية 

بـ »دجاج كسول يركض في الفناء ورأسه إلى أسفل«.
اليميني  الوزراء  لكن نتنياهو جاد، لم تمت دجاجة اوسلو بهذه السرعة، في غضون أسابيع، التقى رئيس 
الجديد مع ياسر عرفات، ربما لم يكن لديه خيار، فقد ورطت اتفاقيات أوسلو ليس فقط الموقعين عليها، 
ولكن أيضا ورثتهم وورثتهم، كان من الصعب جدا إلغاءها بعد أن شارك العديد من العناصر الدولية في 
إنشائها،  البيت األبيض، قصر اإلليزية، 10 داونينغ ستريت والكرملين،  قادة لم يكن ليقبلوا إعالًنا إسرائيلًيا 
بإبعاد عرفات من رام اهلل إلى تونس، كانت األعداد المتزايدة من الضحايا على الجانب اإلسرائيلي ومجموعة 
من األدلة حول تورط »رجال الشرطة« في الهجمات اإلرهابية الفلسطينية تحت عيون العالم ليست سببا كافيا 
لخرق اتفاق وقعه ثالثة توجوا بجائزة نوبل للسالم حيث أصبحت عملية أوسلو رمزا من الرموز تحت رعايتها 

جرت موجة ضخمة من سرقة السيارات،  وبالتأكيد كانت هناك أسباب لذلك.
في عام 1997، ُسرقت 000 43 سيارة في إسرائيل، مقارنة بـ 000 21 سيارة في عام 1992، أي العام الذي 
سبق العملية، و معظم السيارات المسروقة شقت طريقها إلى منطقة الحكم الذاتي،  وقد بيع بعضها بأرخص 
األسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى أن أكثرها رقياً نقل إلى كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، 
وعندما كان ضابط أو نائب مدير يريد سيارة ميتسوبيشي أو الند روفر، لخدمته. كانت عصابات عرفات تذهب 
إلى حقول الصيد في رامات أفيف، كريات جات، أو حيفا، في غضون أيام قليلة، يكون لدى الضابط أو نائب 
المدير العام سيارة جديدة، وكان مدى تورط السلطة في سرقة السيارات كبيرا جدا،  وقد برهن صديق سابق 
لي، شلومو الهات، على ذلك عندما استخدم صداقته مع أحمد الطيبي السترداد سيارة فولفو كانت قد سرقت 
منه أثناء وقوفه في موقف سيارات في تل أبيب، ولم يشعر بالحرج، للعمل الستعادة السيارة،  رداً على سؤال 
تلفزيوني مثير حول هذه المسألة، انفجر الطيبي بضحكة وأجاب: »ما الذي ال تفعله مع األصدقاء؟« كانت 

اتفاقيات أوسلو، من منظور فلسطيني، صفقة سيارات رائعة.
من أول لقاء له مع نتنياهو، كان عرفات غاضًبا، كان يخشى من أن رئيس الوزراء الجديد كان يستعد لتشديد 
مواقف إسرائيل بروح شعاره: »سيعطون، سيقبلون، لن يعطوا، لن يقبلوا«، وقرر إظهار القوة، الحجة الزائفة 
التي اختارها هي قرار نتنياهو بشأن نفق الجدار الغربي في القدس وهو قرار ال عالقة له باتفاقات أوسلو، 

وبالتأكيد لم ينتهكها
الفصل السادس:

أقسم باراك في حملته االنتخابية على وحدانية القدس ، وأعلن أن بيت ايل ستبقى إلى األبد تحت السيادة 
اإلسرائيلية وحبس نفسه في صيف عام 2000 في كامب ديفيد مع كلينتون وعرفات لوضع تفاصيل التسوية 
النهائية لعملية أوسلو، وعاد اليمين إلى التظاهر، ولكن هذه المرة كان أقل قلقا إزاء خطر االنتكاس، وخاصة 
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ألنه ال يعتقد أن عرفات سيوقع االتفاق.
ة  ط ن خ �ي ع ب ل ك ك ش ا ب ي ل م ف ع ل ت خ ي ال ت

�ت ة، ال ي ال ت اط ال ق ن ال ي ب
�ف ي ط س ل ف أن ال ش ي ال اراك �ف ة ب وم ك ان ح ي ص ب ي خ ل ن ت ك م ] ي

ه  ات، وأن ن وط ت س م اء ال ق ىل ب ة، وع دي ب ل االأ ي ة إرسائ م اص دس ع ق ىل أن ال اراك ع ان ب ي ص ب د ن ق ة: ف ي ال ح ي ال
و�ف ي ه ص ف ال

�ي م ي ال
م  ك ح ق ال اط ن �ت إىل م ف ح

�ي ئ لج ودة ال ض ع ان، ورف ي ك ل ي ل �ت
�ش د ال ح ردن هو ال ر االأ ه ران، وأن ن زي ن ح ع م راب دود ال ح ودة ل ال ع

ي  ا �ف ادره ص اه وم ي م ىل ال ة ع ام ت رة ال ط ي س ل وال ي رسائ ة الإ ي ج ي ات �ت ة االس ن م ي ه ة وال ري ك س ع رة ال ط ي س ىل ال اظ ع ف ح ، وال ي
ذا�ت ال

ة  ل ام ك ادة ال ي س ال ع ب ت م ت ة ت ي ن ي ط س ل ة ف دول ي و ال ل
ا�ف ن ب ل وب ال ن ج والن وال ج ي ال اه �ف ي م ادر ال ص لل م غ ت ة. و اس ي رب غ ة ال ف ض ال

رر[ ح م ا- ال دوده ىل ح ع

.في الواقع، ستبدأ مرحلة جديدة وقديمة في نهاية العداوة المتبادلة، أوسلو سوف تنفجر ألنها مستحيلة 
اإلقليمي »عيمق حيفر«، و سوف يفاجأ  المجلس  الحرب على أطراف حي جيلو وضمن اختصاص  و ستندلع 
جيش الدفاع اإلسرائيلي الكبير والقوي بوجود جيش كبير يتكون من 40.000 جندي نظامي ومئات اآلالف من 

االحتياط، لماذا يحتاج عرفات إلى الكثير من الجنود لصنع السالم في الخدمة النشطة ؟
هائلة  شهية  تلبية  على  قادرة  غير  ديفيد  كامب  في  باراك  عرضها  التي  التنازالت  كانت  الواقع،  في 
حادة.  بأعصاب   2000 ديفيد  كامب  مؤتمر  انتهى  الهيكل.  جبل  لتسليم  استعداده  حتى  للفلسطينيين، 

حكومة باراك تفككت. 
رف  ىل ط وم ع ل اء ال ق د إل ع ات ب اوض ف م ل ال ب ده ق ه ع ة ت ان ي أة خ ج ون ف ت ن ي ل س ك ي رئ رر ال د، ق ي ف ب دي ام ة ك م وص ق ص خ ]ب
ب  ات ك م ال زاع ن م س م ك ع ىل ال ات، وع اوض ف م ل ال ش ه أف أن ات ، ب رف ارس ع ل ي راح س ال ي رئ ىل ال ة ع م لئ ال ى ب ح راف وأن ط ن االأ م
ي  �ف ر  دروك ف  ي رف ي 

و�ف ي ه ص ال ي  ف ح ص ال ف  ش ك  ، ىلي ي رسائ االإ ازل  ن ت ال ن  م د  زي م ل ف 
�ي ي ن ي ط س ل ف ال ة  ي ه ش وص  ص خ ب ي 

و�ف ي ه ص ال
ون  ع ي ط ت س ة ال ي اوم س م إىل م ه ع ة ودف زاوي ي ال ف �ف

�ي ي ن ي ط س ل ف �ش ال ف تم ح ي ة ك م ق ن ال ة م ن د 51 س ع ي ب
ا�أ ص ق ت ث اس ح ب

اذه  ق اراك وإن ن ب اع ع دف ون أراد ال ت ن ي ل ر أن ك �ب دروك ت ا، واع �ي ب أ ك ط ان خ ذا ك أن ه ا ب ق س روس الح ي ن ف دي �ت د اع ا وق ه ول ب ق
ىل  ا ع روح ط ان م ا ك ا م ن ِعد ه َت س َن ، وِل ف

�ي ي ن ي ط س ل ف ىل ال وم ع ل ل ال اء ك ق و إل ر ه ا آخ اري ح ت ا ان ق ري د إال ط ج م ي ل ا ف ي اس ي س
م  ت وي ىل %4  ر ع م االأ رص  ت ق ي أن  ون  ي ن ي ط س ل ف ال ب  ا طل م ن ي ب ة،  ي رب غ ال ة  ف ض ال ن  م م %31  ىل ض اراك ع ب ة: أرص  اول ط ال
ض  كي ورف ري ود أم ىل وج ط ع ق ات ف رف ق ع ردن وواف ور االأ ي غ ري دائم �ف ك س ود ع ىل وج اراك ع رى، وأرص ب أراض أخ ا ب ه ض عوي ت
ول  � وص ج ح ب م دس وس ق ال م  ي س ق ت اراك  ب ض  ة، رف ك �ت ش ات م ىل دوري ة ع ق واف م وال وي  ج ال ال  ج م ال ب ل  ي م إرسائ ك ح ت
ح  �ت ا اق م ن ي ئ ب ودة أي الج اراك ع ض ب ة، رف ي ن ي ط س ل ة ف م اص ة ع ي ق �ش دس ال ق ىل ال ات ع رف ا أرص ع م ن ي ىص ب ق ي إىل االأ

�ف ي ط س ل ف
ات  �ي ي غ دوث ت م ح ب، ورغ اس ن م ض ال عوي ت عودة أو ال ف ال

�ي هم ب �ي خ ف وت
�ي ئ لج ىصي ال ق ت س ة ت ن ج ة ل ام ي إق

�ف ي ط س ل ف د ال وف ال
رر[ ح م رٍض- ال ٍل ُم ك ش زح ب ح ف �ت م ي ىلي ل ي رسائ ف االإ وق م اش إال أن ال ق ن ة ال اي ه ف ن واق م ىل ال ع

ام  ي ة وق ي ان ث ة ال اض ف ت ات االن دم ق ب م ات ك ل ال اه ج ت ي ي
و�ف ي ه ص ان ال ي ك ادة ال ع عندما أشعل عرفات االنتفاضة الثانية ] ك

ارة،  زي د ال ع دو ب ع ا ال ه ب ك ي ارت
�ت زرة ال ج م م ال ف ث

�ي ي ن ي ط س ل ف ل �ي ل ب زاز ك ف ت اس ارون ب ل ش ي أري
�ف ي م ي ره ال ك س ع اء م م د زع أح

رر[. وجدت إسرائيل نفسها مترددة تجاهه  ح م - ال يٍ
او�ف ف ت ار ال س م ة ال دي ان وج ي ك ا ال واي ن ن ف م

�ي ي ن ي ط س ل ف أس ال وي
واستغرق األمر عدة أشهر لتعود إلى رشدها، وكتب يوئيل ماركوس في هآرتس »ال أحد توقع أن األسلحة 
ـ )عرفات( ستوجه ضدنا مع اإلرهاب القاتل وقذائف الهاون«، و داخل الخط األخضر، انفجرت  التي أعطيناها ل
الحافالت اإلسرائيلية في سلسلة جديدة من الهجمات، وقتل أيضا الوزير رحبعام زئيفي، سقط في المعركة.

ال  ي ت االغ ي ب
و�ف ي ه ص ت ال ن ي اب ك رار ال ي ق ه �ف ت ارك ش ي م ي، وه ف ي ي زئ ا�ب ره دام االإ ات إع دم ق ي م

و�ف ي ه ص ب ال ات ك ل ال اه ج ت ا ي ع ب ]ط
ة،  رك ع ي أي م ي �ف ف ي ط زئ ق س م ي ، ل ف

�ي ط س ل ر ف ري ح ت ة ل ي ب ع ش ة ال ه ب ج ل ام ل ع ف ال
�ي م ى االأ ف ط ص ىلي م و ع د أب ي ه ش ل ان ل ب ج ال

رر[. ح م داه-ال ت ي ب ك ا ارت زاًء م ة ج ي ب ع ش ة ال ه ب ج و ال ي دائ ه ف دم أع

مؤخرا قال اللواء عاموس جلعاد، »أقول صراحة: عرفات كان يريد حمام دم، ما لم يقبلوا مفهومه للسالم، الذي 
كان يهدف أيضا إلى القضاء علينا في النهاية«. ووفقا لوثيقة كوبر فاسر، كانت السلطة الفلسطينية تستعد 
لسنوات الحرب. عند إنشائها، ومع وصول عرفات إلى إسرائيل في عام 1994، أشار إلى نفسه على أنه حصان 

http://hadfnews.ps/post/44694/<0627><0644><0623><0631><062F><0646>
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طروادة، وهي كلمات استخدمها فيصل الحسيني صديق اليساريين اإلسرائيليين فيما بعد.
كانت نقطة االنهيار لكثير من مؤيدي أوسلو هي إعدام الجنديين االحتياطيين في أكتوبر 2000، على 
بعد بضع مئات من األمتار من مكتب عرفات في رام اهلل، كان ذلك في وضح النهار، في وجود اآلالف، وألقيت 
الجثث من إحدى النوافذ، وأثبت لإلسرائيليين أن الرغبة في التدمير ال تقتصر على مجموعة هامشية من 

الفلسطينيين بل كل المجتمع الفلسطيني.
ز  رك ي م ف �ف

�ي ي ون ي ه ص ف ال
�ي دي ن ج ل ي ل �ب ع ش دام ال ع ول االإ ل« ح ق ىل االأ ة ع ي ن ي ط س ل ا ف داه ات »إح رواي ن ال د م دي ع اك ال ن ]ه

رت  ي أج
�ت و 3102 ال اي ار/م ر أي ه ي ش ة �ف ارسش ع اة ال ن ق ه ال ت ث ذي ب ر ال ري ق ت ي ال

و�ف ي ه ص ب ال ان ج ن ال ا م رزه ل أب ع ة رام هللا، ل ط رسش
ا ان  اده ف ة م ج ي ت ق إىل ن ي ق ح ت ل ال ادث، توص ح ة يوم ال ي ؤول س م ع ال وق ي م وا �ف ان ة ك ن اي ه ف ص

�ي ي ن ف أم
�ي ؤول س ع م لت م اب ق م

ي  �ي اه م ج د ال ش ح ول ال ىل وص ة ع ق ي رور 73 دق ن م م م رغ ىل ال ف ع
�ي دي ن ج اذ ال ق ن إن زت ع ج ة ع ي ن م ا االأ ه زت ه ل وأج ي إرسائ

إىل  ر  وف ع ر  ك س ع م ن  م ق  ري ط ال ل  ض ف 
�ي دي ن ج ال أن  دو  ع ال م  وزع ة.  ي ل م ع ال ذ  ي ف ن وت ه  ام ح ت واق هللا  رام  ة  ط رسش ز  رك م إىل 

ذت  ق ة أن ي ن ي ط س ل ف ة ال ط �ش ا، وأن ال ه ن ي داء ح ه وط ش ق ب س ب س ب ب اض ي غ
�ف ي ط س ل د ف ش ح ا ب دم ط ث اص ي ارة ح ن م دوار ال

ت  م ح ت اق ا  م ان  داء رسع ه ش ال اء  دم ل أر  ث ال ب ة  ب راغ ال ة  ب اض غ ال �ي  اه م ج ال أن  �ي  غ رام هللا،  ز  رك م إىل  ا  م ه ت ل ق ون ف 
�ي دي ن ج ال

ي  ر �ف ه ظ ذي ي رصي ال م ي ال رة رام ه هم ش �ش ف وأك
�ي دي ن ج ل ال ت ي ق وا �ف م تورط ه م أن ن زع ع م ي م ق ج ان الح ي ك ان ال ز، وك رك م ال

ت  د س ع رج ب ه خ �ي أن ي غ
و�ف ي ه ص ن ال ج س ي ال ا �ف ام ف ع

�ي ع م أرب ك ذي ح ة، وال ط �ش ز ال رك ذة م اف ن ن ًل م ِط ة ُم �ي ه ش ورة ال ص ال
ادل.[ ب ت ة ال ي ل م ي ع وات �ف ن س

وحتى هذا اليوم، لم يتم اإلعالن رسميا عن إلغاء اتفاقية أوسلو، وهناك أيضا بعض التعاون األمني   بين 
الجانبين، ولكن منذ خريف عام 2000، كان االتفاق ميتا سريريا، كانت المحاوالت العديدة لإلنعاش في العقد 
التالي مفيدة مثل الحجامة للموتى، ال شيء يمكن أن يدفع الستئناف عملية - وليس خريطة الطريق اتفاق 

شارون وأبو مازن ال شبردزتاون أولمرت وال أبومازن ونتنياهو في عهد أوباما.
توفي عرفات عام 2004 بعد أن سجنه أريل شارون تحت اإلقامة الجبرية في مبنى اإلدارة العسكرية السابق 
في رام اهلل )المقاطعة(، بدا لبعض الوقت لدى دوائر السالم هنا أنه مع أبو مازن، الوريث، يمكن الوصول إلى 
تسوية دائمة، لكنه كان خطًأ بصرياً، الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية يحتقر اليهود تماما مثل سلفه، 
متجنبا أي فرصة إلبرام صفقة معهم، منحنى الهجمات انخفض بشكل حاد، ولكن فقط بعد أن عاد الجيش 

فعال إلى مدن يهودا والسامرة في عملية السور الواقي.
التسعينات.  القاتمة في منتصف  اليمينية  السيناريوهات  أيدي حماس،  الذي سقط في  ينفذ قطاع غزة، 
لم  المصطلح، غزة  أبسط من هذا  بمعنى  برميل متفجرات  اليوم  أوسلو هو  لعملية  األولى  التجربة  فمكان 
تغرق في البحر، كما تمنى إسحق رابين بصوت عال، فقد حفرت عميقا في الرمال، و منذ حرب األيام الستة 
إلى أوسلو لم تطلق النار من صاروخ أو قذيفة مورتر على هدف إسرائيلي واحد، ومنذ أوسلو وفك االرتباط، 
سقط عشرات اآلالف من القذائف كان رئيس األركان محقا عندما قال وقت توقيع االتفاق إنه إدارة للنزاع وليس 

إنهاء له.
حتى داخل حزب العمل، هناك تأكيد واضح النهيار أوهام الترتيب، وقال ايتان كابيل أحد زعماء العمل مؤخرا 
»لو كان رابين يعيش اليوم ويعرف الوضع، لما وقع على اتفاق اوسلو«، حتى داليا رابين، ابنة رئيس الوزراء 
الراحل، أعربت عن وجهات نظر مماثلة قبل بضع سنوات، كما فعلت األرملة ليا رابين في ذلك الوقت، كما أن 
الوزراء، ينأى بنفسه عن العملية، ويبذل كل جهد إلضعاف  بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى مكتب رئيس 
السلطة الفلسطينية سياسياً، كان من المفترض أن يكون سعيداً بمحو اتفاق الخليل وقمة واي ريفر من سيرة 

حياته، فقط لو كان يستطيع.
بشكٍل عام، من الصعب أن نجد في إسرائيل اليوم أناًسا يحنون إلى ذكريات أوسلو مع عرفات، حتى شلومو 

بن عامي شبه االتفاقية بالثلج الذي ذاب وأضاف قبل عام ””سأشعر بالدهشة إذا حتى قرأت االتفاقية«.

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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ا  ه ت �ش ال ون غ ي اي س اج ا ح ه ب ت ي ك
�ت و ال ل اق أوس ف ة الت ي ن ي م ي ة ال ص ق ىل ال ، ع ي

و�ف ي ه ص ار ال س ي وز ال د رم ا رد أح ن ]ه
ات. ق ل ع ح ىل أرب ة ع ب اس ن م ات ال ق ي عل ت ع ال ة م م ج �ت دف م ه ا ال ه ت �ش د ن ون، وق ش ور ري ك ة م ف ي ح ص

ل  ب ن ق ا م ه �ي دم ا وت ه اط ب و تم إح ل ة أوس ي اق ف ات أن  ال،  غ ي ة س ص ن ق س م ك ع ال ىل  ون ع م رام ي اي رى ح ص ي ن ال ذا  ي ه �ف
و  ل ة أوس ص ة ق اب ت ك ال ل غ ي اي س اج ى ح ع س رى أن م اراك، وي ود ب ه اهو وإي ي ن ت ف ن

�ي ام ي ن ل ب ب ن ق ف وم
�ي ن وط ت س م ، وال ف

�ي م ي ال
خ. اري ت ل ا ل ه وي ش دى ت ع ت ال ي

و  ل ة أوس ي اق ف � ات ف ي ي
و�ف ي ه ص ار« ال س ي ال »ال ا ح م ه ك �ي أن ال، غ غ ا ي ه رض ع ي ي

�ت دم« ال ة ال ب س ون »ح م رام ي اي ض ح م رف رغ
ة،  ي راط ق م ة دي ودي ه ي ل« ك ي ىل«إرسائ ة ع ظ اف ح م ة وال ي ون ي ه ص ة  ال ح ل ص م ل ه ل ق ق ح ا ت ق م طل ن ن م ا، م ي ا أدات �ي س ف ا ت ض أي
رصي  ن ف ع

�ي ح ى، إىل ت �ب ك ل ال ي رض إرسائ ى الأ ع س ىلي ي ي ك
�ف ي م ف ي

�ي ح ن ت ذا م ك ة، وه ي ائ ن ث ة ال دول ة ال ارث ه ك ي م س ا ي ة م ه واج ي م �ف
ون  ي ن ي ط س ل ف �ه ال ا خ ة وم ري وه ج ة ال ي ن ي ط س ل ف وق ال ق ح ل ة ل ظ لح اك( دون أي م ن ا وهم ه ن ن ه ح رة )ن ك ىل ف وم ع ق ي
ا  ه دم خ ت ي اس

�ت ا ال ه س ف ردات ن ف م ال ص ب ن ا ال ن رك ا. ت ي ل ا داخ ي ون ي ه وص ص ص ن ذه ال ي ه ه �ف ول اش ح ق ن ى ال ق ب ذي ي و ال ل ن أوس م
رر[  ح م �ي  -ال ي غ ون دون أي ت رام

مقدمة: 
في األسطر التالية سأستعرض حقائق الواقع كما هو حقا، والعواقب الشخصية، التي ال مفر منها السياسية والعامة 

المستمدة من هذه الحقيقة واقعيه.
ومن المهم توضيح أن االنتفاضة الثانية لم تولد نتيجة التفاقيات أوسلو، بل هي مسؤولية اثنين من رؤساء الوزراء: 
بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، وهذا األخير بالذات قام بتصفية عملية أوسلو، ورفض تنفيذ المراحل الالحقة وتسبب 

في فقدان األمل. 

الحساب الدموي:
الحجة الرئيسية للدعاة اليمينيين ضد اتفاقية أوسلو هي »قتل 1000 إسرائيلي«، وهي حجة  كاذبة، فكل  شخص 
يقتل هو عالم كامل لعائلته وبيئته، وألم رهيب ألصدقائه ولنا كممثلين للجمهور، ولهذا السبب بالتحديد يجب 

تقويض ديماغوجية القتل غير الضروري. 
أكبر  اعترفت حركة فتح، وهي  الفلسطيني، فقد  والجمهور  المجتمع  زلزال قوي صدم  بمثابة  أوسلو  اتفاق  كان 
السياسية،  الوسائل  النزاع ال يتم إال عبر  منظمة إرهابية، بدولة إسرائيل، وتخلت عن اإلرهاب ووافقت على أن حل 
وبالفعل، حتى أيلول/ سبتمبر 0002 لم يكن هناك أي عمل إرهابي من قبل فتح، مع أن منظمات الرفض أعلنت الحرب 

الشاملة ضد اتفاقات أوسلو ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وفور توقيع االتفاق في أوسلو و حتى فبراير 1994، واصلت تنفيذ هجمات مماثلة لتلك التي نفذت في االتفاقات 

رد »يساري« على التاريخ اليميني ألوسلو
لم تفشل االتفاقية 

ترجمة وتحرير ومراجعة: أحمد مصطفى جابر و د. وسام الفقعاوي
بقلم: حاييم رامون
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من  الست  بالسنوات  تقارن  الفترة  قتيل(، وهذه   2  -  1( رئيسي  بشكل  الهجمات  وتميزت هذه  المستوى،  السابقة 
ديسمبر 1987، بداية االنتفاضة األولى، وتاريخ توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993.

يصف المستوطنون الواقع قبل أوسلو كما لو أن هناك حوادث إرهابية في ذلك الوقت، ولكن على مستوى منخفض، 
ولكن األمر ليس كذلك، ففي 14 فبراير 2000، أرسل إلي رئيس األركان وثيقة تسرد عدد الهجمات اإلرهابية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بين عامي 1990 و 1999، وتكشف الوثيقة أن الفترة من 1990 إلى سبتمبر 1993 )تاريخ 
التوقيع على اتفاقات أوسلو( وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة، 9323 هجمات - سبع هجمات يوميا، أما في 

الفترة من 1993 وحتى نهاية عام 1999، أكثر من ست سنوات، كان هناك 6124 هجمات - هجومين في اليوم.
واالستنتاج الواضح هو أنه بعد اتفاقيات أوسلو، انخفض عدد الهجمات اإلرهابية بنسبة 07 بالمائة تقريًبا مقارنة 
بالفترة السابقة، هذا غير مثالي، ولكن بالتأكيد أفضل بكثير، عالوة على ذلك، وكما تبين الوثيقة وأثناء التقدم 
في العملية وخاصة منذ نيسان 1996، عندما بدأ التعاون بين قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينية، انخفض عدد 

الهجمات بشكل كبير و من عام 1997 إلى عام 1999، انخفض عدد الحوادث اليومية إلى واحد على األقل.
المفعول،  أوسلو سارية  اتفاقات  الفلسطينيين عندما كانت  األمني   بيننا وبين  التعاون  أن  التأكيد على  وينبغي 
وبشكل رئيسي من 1995 إلى سبتمبر 2000، أدى إلى إحباط معظم محاوالت حماس للهجوم، وبالتالي فإن إدعاء 
اليمين، القائم على سؤال ”لماذا أعطيتهم أسلحة”، كما لو أن منح البنادق للفلسطينيين هو ما أدى إلى اإلرهاب، هو 

ادعاء زائف وغوغائي. 
تم استخدام البنادق من قبل قوات األمن الفلسطينية للقيام بأعمال الشرطة الداخلية بدالً من جيش الدفاع اإلسرائيلي 
وللكفاح ضد إرهاب حماس مع جيش الدفاع اإلسرائيلي. وكان عدد الهجمات التي نفذها اإلرهابيون باستخدام بنادق 
ناسفة  عبوات  يحملون  انتحاريون  مفجرون  نفذها  المروعة  الهجمات  معظم  وكان  ضئيالً،  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش 

بدائية، تتكون في معظمها من مبيدات حشرية ومسامير.
في النص المنشور في مكور ريشون، المكرس لذكرى 25 سنة على أوسلو، يظهر رسم تخطيطي لضحايا اإلرهاب 
الفلسطيني، ولما كان مصدر هذه األرقام غير مرفق، كان علّي الذهاب إلى الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون الخارجية، 
والذي أعتقد أنه األحدث، لم أتفاجأ اكتشفت فجوات كبيرة،  وعليه، تشير أرقام وزارة الخارجية إلى وجود 200 حالة 
بين  ما  الفترة  األول، في  المصدر  157 في  بـ  1993، مقارنة  وأيلول   1987 بين  ما  الفترة  إسرائيلية في  وفاة 
سبتمبر 1993 وأيلول 2000 )فترة أوسلو(، تشير وزارة الخارجية إلى أن هناك 288 ضحية )وفقا لماكور ريشون 

301( على ما يبدو، لم يكن من قبيل المصادفة أن تم تخفيض األرقام قبل عام 1993 وتم توسيعها بعد ذلك.
خالل الفترة التي بدأت عام 1997، عندما كان التعاون األمني   اإلسرائيلي الفلسطيني يعمل بشكل صحيح، انخفض 
مستوى اإلرهاب بشكل ملحوظ. من يناير 1997 إلى سبتمبر 2000، قتل 50 إسرائيلًيا في هجمات إرهابية، ومن 

1999 إلى سبتمبر 0002، قتل تسعة إسرائيليين فقط.
 تشير هذه األرقام إلى أنه في سنوات التعاون األمني   الذي نشأ عقب اتفاقات أوسلو، كان عدد الضحايا اإلسرائيليين 
أقل من عدد اإلصابات قبل اتفاقات أوسلو، وإذا كان متوسط   عدد اإلصابات في الشهر من عام 1987 إلى أيلول / 
سبتمبر 1993 يبلغ 2.86، فإنه من عام 1997 إلى أيلول / سبتمبر 2000، انخفض متوسط   عدد اإلصابات في 
الشهر إلى 1.11 األرقام تتحدث عن نفسها. لو استمرت عملية أوسلو، لكان عدد اإلصابات سيستمر في التراجع ولن 

نختبر االنتفاضة الثانية الرهيبة.

املسؤولية الفلسطينية:
السبب الرئيسي الذي أتاح لمنظمات إرهابية تنفيذ خطتهم على الرغم من االتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل، يكمن في حقيقة اهتزاز التعاون األمني بين الجيش والشاباك من جهة وقوات األمن الفلسطينية من جهة أخرى، 
ففي أول سنتين لم تتكيف األجهزة األمنية الفلسطينية مع الواقع الجديد، وأنها تحارب ضد أقرانها، من المنظمات اإلرهابية 
اإلسرائيلية  األمن  قوات  بين  التعاون  مستوى  في  تحول  وحدث  قصير،  وقت  منذ  إسرائيل  ضد  معها  يقاتلون  كانوا  التي 
للسلطة  التابعة  األمن  قوات  أعلنت  فقط  وعندئذ   ،1996 عام  بداية  في  المروعة  اإلرهابية  الهجمات  بعد  والفلسطينيين 

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
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الفلسطينية الحرب على حماس، مما أسفر عن مقتل العديد من رجالها واعتقال العديدين.

مسؤولية الجناح اليميني:
في 1994، ذبح باروخ غولدشتاين األبرياء في قبر البطاركة، كان هذا العمل اإلرهابي تعبيراً عن النضال العنيف والديمقراطي 
الذي أعلنه اليمين المتطرف في إسرائيل ضد االتفاق. وينبغي التأكيد على أن الغالبية العظمى من الجناح اليميني تصرفت 

ضد االتفاق بطرق ديمقراطية، رغم أن نشاطها كان في كثير من األحيان عرضة للتحريض الوحشي، خاصة ضد رابين.
 لقد قرر اليمين المتطرف محاربة االتفاقية بكل الوسائل، بما في ذلك أعمال العنف. كان التطرف اليميني متجذرا بعمق 
لدى باروخ غولدشتاين، وكان عمله قد فتح باب الهجمات االنتقامية الفلسطينية ضد اليهود، وبالتالي تقويض الدعم الشعبي 

التفاقات أوسلو، و أصبح إرهاب حماس إرهاباً انتحارياً تسبب في خسائر فادحة - حياة العشرات من اإلسرائيليين.
الضربة األشد قسوة من اليمين المتطرف لعملية أوسلو كانت اغتيال رابين على يد يغال عامير،  العضو اليميني المتطرف 
العنيف المعادي للديمقراطية، وإدعاء المستوطنون بأن اغتيال رابين لم يغير شيئاً وأن عملية أوسلو مستمرة، كما لو أنه لم 
يكن هناك قتل هو محاولة إلعادة كتابة التاريخ بالكامل. فانتخابات عام 1996 بين بيريز ونتنياهو تم تحديدها بفارق واحد 
بالمائة، ومن الواضح للجميع أنه لو لم يتم اغتيال رابين، لكان بمقدور رابين تجنيد نصف من صوتوا لصالح نتنياهو، وألوقف 
عملية االمتناع عن التصويت التي مارسها عدد كبير من اليساريين، الذين امتنعوا عن دعم بيريس، ولكان انُتِخب رابين مرة 

أخرى رئيسا للوزراء وكان التاريخ سيكون مختلفا. 
ومع ذلك، فإن قتل رابين وهزيمة نتنياهو )في الواقع يعارض أوسلو( في االنتخابات، وبعد صعود باراك )الذي هو في الواقع 

يعارض اتفاقات أوسلو أيضا( إلى السلطة قاد في النهاية إلى وفاة عملية كامب ديفيد في عام 2000. 

مسؤولية رؤساء الوزراء:
أنا أرفض استخدام المستوطنين لعدد القتلى من أجل تبرير سياستهم، ألن هذا تشويه كامل يهدف إلى تشويه الحقيقة 
التاريخية، في حين أنه من الواضح أن المنظمات اإلرهابية ارتكبت هجمات مروعة خالل االنتفاضة الثانية، وخرق ياسر عرفات 
اتفاق أوسلو، بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى اإلرهاب، ولكن ليس هناك شك في أن انسحاب نتنياهو وباراك من اتفاقيات 
أوسلو كان عامال رئيسيا في اندالع االنتفاضة الثانية. وبعبارة أخرى، فإن العدد الكبير من الضحايا منذ عام 2000 لم يكن نتيجة 

التفاقات أوسلو، وإنما بسبب انسحاب إسرائيل من اتفاقيات أوسلو.
على الرغم من أنه في بداية واليته، نفذ نتنياهو انسحاب الجيش اإلسرائيلي من الخليل، بموجب االتفاق الذي اضطلع به 
رابين، لكن هذا لم يكن سوى خطوة واحدة قام بها من أجل تعزيز عملية أوسلو، ومنذ تلك اللحظة لم يتردد في فعل كل 

شيء لتجميد اتفاقات أوسلو. 
كانت الخطوة التالية في تنفيذ االتفاقات التي تشكل النبضة الثانية، في صيف 1998،  و حاول نتنياهو تجنب تنفيذها 
وبعد ضغط من قبل الرئيس بيل كلينتون وحزب »الطريق الثالث«، شريكه في االئتالف، وافق نتنياهو على المشاركة في 

محادثات أكتوبر 1998 مع عرفات، التي كان من المقرر أن تفضي إلى تنفيذ االنسحاب الثاني. 
وعند االنتهاء من المحادثات، أعلن نتنياهو وعرفات، عن التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الثانية بعد يوم من التوقيع، 
وأعلن نتنياهو في المطار أنه سيتراجع، وهكذا انسحب تماما من اتفاقات أوسلو. ”لعبة نتنياهو أدت في نهاية المطاف إلى 
إجراء انتخابات مبكرة واإلطاحة به من السلطة لتصبح بيد إيهود باراك. ففي يونيو 2001، عندما كان نتنياهو ال يزال »مواطناً 

قلقاً«، تباهى مع عائلة هرشكوفيتس من عوفر بقوله: »أوقفت اتفاق أوسلو«، هذه المرة تحدث بيبي عن الحقيقة.
حتى أولئك الذين تابعوا عن قرب سلوك باراك منذ أوائل التسعينيات، كان بإمكانهم أن يروا عالمات مشؤومة على موقفه 
من اتفاقات أوسلو، حيث وصف أثناء توليه منصب رئيس هيئة األركان،  االتفاق، بأنه كقالب جبنة سويسري، وعندما كان وزيرا 
للداخلية في حكومة رابين، صوت ضد اتفاقية أوسلو الثانية وواجه غضب رابين. وحتى ذلك الحين، عندما كان وزير خارجية 
بيريز في الحكومة التي قامت بعد اغتيال رابين إحدى حججه المتكررة ضد اتفاقات أوسلو، هي أن اتفاق خطوة بخطوة لن 
يدوم، ويعتقد باراك أنه يجب إنهاء الصراع بين اليهود والفلسطينيين في ضربة واحدة، و حاول باراك التهرب من تنفيذ 

المرحلة الثانية، وفقط تحت ضغوط شديدة من األمريكيين وزمالئه في الداخل تم التنفيذ في سبتمبر عام 9991.
ووفقاً التفاق واي ريفر وتفاهمات شرم الشيخ، كانت الخطوة التالية هي مناقشة المزيد من إعادة االنتشار، وبعبارة أخرى، 
المستوطنات، وتفاخر بأنها  انسحاب آخر، تجنب باراك هذا  قدر استطاعته. وعالوة على ذلك، خالل فترة واليته قام ببناء 

http://hadfnews.ps/post/44749/<064A><0627><0633><0631>-<0639><0631><0641><0627><062A>
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أكثر بأربع مرات مما بناه نتنياهو )على سبيل المثال، وفقا لشهادة خالل لقائه مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
في 01:21:01(. تجدر اإلشارة إلى أنه في اتفاقات أوسلو اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل على مساحة 78 بالمائة من 
أرض إسرائيل، ووافقوا على تحقيق حلمهم الوطني على 22 بالمائة فقط من المساحة اإلجمالية التي يعتبرونها فلسطين 
التاريخية. وعالوة على ذلك، وفي إطار االتفاقات التي تشكل عملية أوسلو، التزم الطرفان مراراً وتكراراً بمعالجة الضفة الغربية 
وقطاع غزة كقطاع إقليمي واحد ال ينبغي إلحاق الضرر به بالكامل، كما تعهدوا باالمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية يمكن أن 
تملي نتائج المفاوضات مسبقا، وقبل التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي مقدما، وال شك أن بناء المستوطنات وزيادة عدد 

المستوطنين يتناقض مع طبيعة هذه االلتزامات وروحها.
في عام 1993، عندما تم توقيع االتفاق، كان هناك حوالي 109000 مستوطن في يهودا والسامرة )بدون القدس (، وفي 
أيلول / سبتمبر 2000، وصل العدد إلى 180000 )أي بزيادة تقارب 60 بالمائة(، واليوم هناك بالفعل 514000 مستوطن. 
بعبارة أخرى، زادت إسرائيل عدد المستوطنين أربعة أضعاف تقريبا، في تناقض كلي مع ما سبق. بالطبع، ال شيء بالنسبة 
لي مبرر لإلرهاب، ولكن في الوقت نفسه يشعر الجانب الفلسطيني بالغش والخداع من قبل إسرائيل. في رأيي، فإن مشروع 
االستيطان هو سرقة الخراف المتبقية التي تركتها اتفاقيات أوسلو. في الواقع، نتنياهو، وحتى باراك أكثر من ذلك، كانوا 

مسؤولين عن انتهاك أساسي صارخ لالتفاقيات.
العظيمة على  مبادرته  الفلسطينية، ووضع  للقضية  باراك  عاد  المفاوضات مع سوريا،  بعد فشل   ،2000 عام  ربيع  فقط في 

الطاولة: صياغة اتفاق سالم شامل في جولة واحدة من المحادثات، يشارك فيها اإلسرائيليون والفلسطينيون واألميركيون.
هذا بالطبع، كان خروًجا كبيرًا عن اتفاقيات أوسلو، التي كانت مبنية على فكرة التدرجية وبصفتي عضًوا في الحكومة، حذرت 
باراك من أن نهج »الكل أو ال شيء« سينتهي بكارثة وأن انحراًفا عن اتفاقية أوسلو كان خطًأ فادًحا، كما ذكرت أنه من نيسان 

/ أبريل 1995، أسفر االتفاق عن فوائد أمنية كبيرة. لكن انتهى مؤتمر كامب ديفيد في فشل تام.
مع هبوط باراك في مطار بن غوريون في إسرائيل تجمع وزراء، وأنا منهم، لتحيته، و بدأ باراك حديثه بالقول: »نحن ال يمكن 
أن نجد شريكا« وقال المستشار الداد يانيف: »هل أنت مجنون؟ لماذا تستخدم هذا التعبير »ال شريك«وعالوة على ذلك، بعد أن 
فشل المؤتمر رد  باراك على سؤال في صحيفة هآرتس  عما حدث للمرحلة الثالثة أجاب باراك:«.. توفيت وفاة طبيعية »، ولكن 
المرحلة الثالثة  لم » تتوفي وفاة طبيعية«، كان يجب أن ينفذها نتنياهو وباراك، كان من المفترض أن تكتمل في غضون 

المرحلة النهائية التفاقيات أوسلو.
تخلى باراك عن مسار أوسلو، وبالتالي أنهى العملية، ونتيجة لذلك، أصدر عرفات تعليمات لقوات األمن الفلسطينية بوقف 
الداخلي الشين بيت، مما منح حماس والمنظمات اإلرهابية األخرى الضوء  التعاون األمني   مع الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن 
األخضر للقيام بهجمات إرهابية ضد إسرائيل. وعالوة على ذلك، سمح أيضا لحركة فتح بالعودة ومهاجمة إسرائيل، رغم أن 
معظم األعمال اإلرهابية ال تزال ترتكبها المنظمات المارقة، ولكنها  كانت خطأ فادحا من قبل عرفات، ودفع الفلسطينيون ثمنا 

باهظا.
من  معفاة  إسرائيل  أن  هي  أولى  ميزة  رئيسيتين،  بميزتين  إسرائيل  تتمتع  أوسلو،  التفاقات  ونتيجة  هذا،  يومنا  حتى 
المسؤولية المالية واإلدارية عن 5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، لو لم يكن األمر كذلك بالنسبة ألوسلو، لكان عليها 
أن تتعامل معهم، وهو ما كان سيشمل إنفاًقا ضخًما في الميزانية بالمليارات ومخصصات اآلالف من الموظفين. الميزة الثانية 
هي نجاح التنسيق األمني   اإلسرائيلي الفلسطيني الذي تم تجديده عام 5002 بوصول  أبو مازن إلى السلطة، ووفقا لشهادة 
رئيس الشين بيت وجيش الدفاع اإلسرائيلي، فإن هذا التنسيق األمني   أنقذ حياة مئات اإلسرائيليين، بما في ذلك العديد من 
الفلسطينية هجومين إرهابيين جماهيريين  األمن  الماضي فقط أحبطت قوات  السنين. في األسبوع  المستوطنين على مر 

موجهين إلى جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي بالقرب من الطريق 344.
والحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وقد قال بن غوريون في عام  البالد  أوسلو تقسيم  الختام يعني  وفي 

1950: »إما أن تكون هناك دولة ثنائية القومية على كل أرض إسرائيل أو الدولة اليهودية على جزء من أرض إسرائيل«. 
يتجاهل اليمين المشكلة ويحّول النقاش إلى الحساب الدموي، وحتى حينها يتعمد تشويه الحقائق. هناك حقيقة واحدة 
أساسية: إن مفهوم اليمين يحّول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، وإذا لم يكن السبيل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية 

ديمقراطية بروح هرتزل وبن غوريون.
لألسف، في المعركة من أجل الوعي التاريخي، فاز اليمين - ولكن ليس ألنه محًقا، بل على العكس، إنه يؤمن بإسرائيل الكبرى 
االعتراف  االنفصال على أساس  إلى  الذي يؤدي  أوسلو،  أن طريق  يبقى  لكن  بوسائل عدة،  ويعمل على تحقيق هدفه هذا 
المتبادل بحل الدولتين، هو األمل الوحيد الذي ال يزال بإمكانه إنقاذ سفينة الدولة اليهودية من التمزق على النهر الجليدي 

للدولة ثنائية القومية. 
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ة  ي ن ي ط س ل ف ة  ط رسش ة  ام إق رة  ك ف ب  اح ص ن  وم ة؟  ف ض ال ثم  زة  غ إىل  ه  ق ري وف ات  رف ع عود  ي أن  ب  طل ذي  ال ن  م  [ 
د  ي م ج ف ت

�ي رد راب م ي اذا ل م ادل؟ ول ب ت م اف ال �ت ة االع ص ي ق ا ه ة؟ وم ل ت ح م ق ال اط ن م ي ال ام �ف ظ ن ظ ال ف ن ح ة ع ؤول س م
ي 

�ف ي ط س ل ف د ال وف دد ال ش ي ت � �ف ا ال و؟ وم ل ي أوس ة �ف ن اي ه ص م ال ه رائ ظ ون ن ي ن ي ط س ل ف ون ال اوض ف م د ال اذا وع م ان؟ وب ط ي ت االس
و؟ ل ي أوس ف �ف

�ي اوض ف م ة ال رون ن وم ط ن ي واش ك �ف �ت ش م ق ال ري ف ي ال �ف

ة  روف ع ن م ك م ت ا ل م ل رب ي اص ف ي ت ، �ف ي
و�ف ي ه ص ب ال ان ج ن ال و ع ل ة أوس ي اق ف ي ات ام ح ر م غ ن ي ل س وي ا ج ه ن ب ع ي ج ة ي ل ئ ا أس ه ل ك

ة. �ي اة ال ن ق ي ال
او�ف ف ن م ف م

�ي ي ن ي ط س ل ف رات ال ذك م اب ال تَّ ا ُك ره ِسي ِذْك ا أو َن ره ذك م ي ل، ول ب ن ق م

ي 
و�ف ي ه ص دو ال ع ل ا ل ي ج ي ات �ت ا اس ب س ك ت م ان ة ك ؤوم ش م و ال ل ة أوس ي اق ف ف أن ات ي ر ك ه ظ اه ي اي ن ف ث

�ي ل ب ي اص ف ص ت ن ذا ال ي ه �ف
م  ه عل ل أو  ر،  ري ح ت ال ة  م ظ ن م و  اوض ف م ا  ره اط خ وم ا  اده ع أب درك  ي م  ل ارة  س خ ؟  ي

�ف ي ط س ل ف ال ب  ع ش ل ل ة  ي اف ص ارة  س وخ
م. ه ب ع ات ش ي ح ض ح وت ال ص ىل م دوس ع ا، وال از« م ج ق »إن ي ق ح ت وا ل ق اب س وا وت أدرك

ن  ، م ي
و�ف ي ه ص ب ال ان ج ن ال ه م ي دس ن ه رز م د أب ان أح ل ك و، ب ل اق أوس ف خ ات اري ي ت ة �ف ادي ة ع ي ص خ ر ش غ ن ي ل س وي �ب ج ت ع ال ي
. ف

�ي ي ن ي ط س ل ف ع ال اوض م ف ت ي ال ارسش �ف ب م لل دوره ال ن خ س، وم ي �ي عون ب م ف وش
�ي ق راب ح ىل إس ه ع �ي أث ه وت ات لق لل ع خ

وزراء  س ال ي ن رئ ا م رًب ق و، وم ل ات أوس ادث ح م « ل ىلي ي رسائ د »االإ وف ل ي ل
و�ف ان ق ار ال ش ت س م ب ال ص ن ل م غ ش ر ي غ ن ي ل س وي ان ج ك

ي  ام ف ع
�ي ة ب ي ن ي ط س ل ف ر ال ري ح ت ال ة  م ظ ن ع م ا م ذه ي ف ن ات ت اق ف و وات ل اق أوس ف ىل ات ا ع اوًض ف ، وم ف

�ي ق راب ح ي اس
و�ف ي ه ص ال

ة  ع راج ف م
�ي ه راب ن ب م د أن طل ع ا ب وص ص لن، خ ع ل االإ ام ىل ك ة ع وري ت رصف ان ه ك ت ق واف ول أن م ق ال غ ب ال ب 1993 و 1996، وال ن

ادل. ب ت م اف ال �ت ل االع ائ ا رس رزه ل أب ع ا ل اي ض ق ن ال دد م ي ع وري �ف ح ه دور م ان ل اق، وك ف لت وىل ل ودة االأ س م ال

ات  ب ي ت �ت ق ب عل ت م ادئ ال ب م لن ال ودة إع س ة م ع راج م ذاك يو�ي ل ة آن ي ارج خ ر ال ب وزي ائ اه ن ا دع دم ن دأ ع ت د اب ان دوره ق وك
ف 

�ي ن واث ة  ي ن ي ط س ل ف ال ر  ري ح ت ال ة  م ظ ن م ل ف 
�ي ل ث م م ف 

�ي ب و  ل أوس ي  �ف رسا  ا  ه ي ل ع اوض  ف ت ال تم  ي 
�ت وال ت،  ؤق م ال ي 

ذا�ت ال م  ك ح ال
و  ل ث م ان م ام، ك ي ك االأ ل ي ت داك. �ف ون ا�ي رون ب س و االأ ل دس أوس ن ه د وم ل ي ف ش �ي �ي ه ائ ا ي م ، ه ف

�ي ي ل ي رسائ ف االإ
�ي ي م ادي ك ن االأ م

ة  ي ارج خ ة وزارة ال اي ت رع ح ك، ت �ت ش م ي ال
�ف ي ط س ل ف ي ال

رد�ف د االأ وف ع ال ن م ط ن ات واش اوض ف ي م ف �ف
�ي رط خ ن ي م

و�ف ي ه ص ان ال ي ك ال
رار  ق ي ب ق ي ق دم ح ق ق أي ت ي ق ح دم ت ب ع ب س ن ب ك و، ول ل ي أوس دور �ف ا ي م م عل راف ي ط ذه االأ ن ه د م ن أح ك م ي ة، ول ي ك ري م االأ
م  زع ي ث  ي ة، ح ي ف ل خ ال اة  ن ق ال إىل  ة  اج ح ال رت  ه ن، ظ ط ن ي واش �ف ي 

�ف ي ط س ل ف ال د  وف ال اء  ض ع ات الأ رف ارس ع ي ن  ات م م ي عل وت
ك،  �ت ش م ي ال

�ف ي ط س ل ف ي ال
رد�ف ق االأ ري ف ن ال م ي ض

�ف ي ط س ل ف د ال وف ل ت ل ي ط ي أع
�ت دد ال ش ت ات ال م ي عل لف ت ىل خ ه وع ر أن غ ن ي س

ة  ف ض ي ال ي �ف
ذا�ت م ال ك ح ل اق ل ف ل إىل ات وص ت ي ال دة �ف اع س م ل دادا ل ع ت ة واس �ي ب ة ك رون و م ل ي أوس ر �ف ري ح ت ة ال م ظ ن و م ل ث م ر م ه أظ

. ي
و�ف ي ه ص ان ال ي ك ل ة ل ول ب ق وط م ت رسش ح زة ت اع غ ط ة وق ي رب غ ال

ة  ع راج م اؤه ل دع ت م اس ف ت
�ي د، ح ة رائ ب رت ي ب

و�ف ي ه ص ش ال ي ج ن ال ده م اع ق د ت ع ن ب ط ن ي واش ا �ف ي ام ح ل م م ع ر ي غ ن ي ان س ك
ؤوال،  س ان م لل، وك ت ش االح ي ي ج دوىلي �ف انون ال ق م ال س س ق ي ا رئ ق اب ان س ث ك ي س، ح ي �ي ف وب

�ي ل راب ب ن ق اق، م ف ودة االت س م
ريون  ك س ع ادة ال ق ه ال �ش ري ن ك س ر ع ل أم ىل ك ة ع ق واف م ي ال ه دور �ف انون، ول ق ادة ال ي ىل س اظ ع ف ح ن ال رى، ع ور أخ ف أم

�ي ن ب م
ات  اس م ت لل ل دي  ص ت ال ي  �ف ل  طوي ا  ت وق ىصف  وق اذه،  خ ات تم  سي  ي رئ ي 

�ف أم راء  إج ل  وك ة  ل ت ح م ال ة  ي ن ي ط س ل ف ال ي 
را�ف االأ ي  �ف

ىلي  ي رسائ االإ وزراء  ال س  ل ج رارات م ق ة  اغ ي ص ب ام  ق ا  م ك ه،  رارات وق ش  ي ج ال ن  ع ا  ع داف م ا،  ي عل ال ة  م ك ح م ال ي  �ف ة  ي ن ي ط س ل ف ال

  25 عاًما على أوسلو: مراجعة من داخل الفريق 
الصهيوني املفاوض

ترجمة وتحرير ومراجعة: أحمد مصطفى جابر ود. وسام الفقعاوي

.بقلم: جويل سنغر
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اق  ف ىل ات اوض ع ف ذي ت « ال ىلي ي رسائ د »االإ وف ي ال ي �ف
و�ف ي ه ص ش ال ي ج ل ال ث م ان م ه ك ك، أن ن ذل هم م وع، واالأ وض م ال ة ب ق عل ت م ال

م  ك ح ة ال ط ع خ ن وض ل م د 1978، وهو أص ي ف اق دي ف ب ات ام اق ك ف اب ات ق ي أع دة �ف ح ت م ات ال والي رص وال ع م ي م
ذا�ت م ال ك ح ال

ة،  ل ت ح م ال ق  اط ن م ال ب ة  ق عل ت م ال ل  ي اص ف ت ال ل  ك ب ة  دراي ىل  ع ان  وك ن.  غ ي ب م  ي اح ن م ة  وم ك ح ل ة  ل ص ف م ة  ي ل ي رسائ االإ ي 
ذا�ت ال

ي  وات �ف ن س س م دة خ م ب، ل ث ن ك ه ع ع ل م م ع ل ة ل ج ي ت ف ن
�ي وزراء راب س ال ي ن رئ ف م

�ي رب ق م د ال ان أح ة، ك ي م ل أه ق ا ال ي م وب
ل. م ع ود وال ك ي ل ف ال ال ح ة ت وم ك د ح ه ي ع رب �ف ح ل را ل ان وزي ا ك دم ن ات ع ي ن ي ان م ث ال

ة  ه ن وج �د م ه، وي ت ه اب ي ج
�ت ات ال ب ق ع و وال ل اق أوس ف ع ات ي ن توق ة ع روف ع �ي م ل غ ي اص ف ر ت غ ن ي �د س ص ي ن ذا ال ي ه �ف

رر[. ح م ه - ال ع ي ىل توق ة ع ن رور 25 س ي م اق �ف ف ذا االت ه ازات ل ج ن م االإ ات وأه اق ف خ م االإ ره، أه ظ ن

الوزراء رابين،  بعد مراجعة المسودة، التقى رأيي السلبي حولها مع بيريس وبيلين، ثم أخذني بيريس لمقابلة رئيس 
حيث أوضحت ما ظننت أنه أوجه القصور الرئيسية في المسودة، ووافق رابين معي تماماً، ومع ذلك، وبدالً من االستنتاج 
بأنه يجب التخلص من المسودة وإغالق قناة أوسلو الخلفية، سألني رابين عما إذا كان بإمكاني إصالح المسودة. عندما 
قلت »نعم« طلب مني أن أفعل، ثم أرسلني إلى أوسلو، حيث قضيت األشهر األربعة التالية في العمل مع منظمة التحرير 
الفلسطينية على تحديد مشروع، تحت إشراف رابين الدقيق، حتى تم التوصل إلى اتفاق كامل، وكان إعالن المبادئ الذي 
تم التوقيع عليه في أوسلو في 20 آب/أغسطس 1993، ثم وقع رسميا في واشنطن في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وطوال 
التوقيع على اإلعالن، قبلت عرض بيريس بأن أصبح مستشارًا  الفترة، عملت مع رابين وبيريس كمتطوع. وبمجرد  تلك 
قانونًيا لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، حيث قضيت السنوات الثالث التالية في التفاوض على تنفيذ اتفاقيات أوسلو، بما في 

ذلك اتفاق غزة-أريحا، واالتفاق االنتقالي الذي مد ترتيبات الحكم الذاتي من غزة إلى الضفة الغربية.
 بعد عدة أشهر تم اغتيال رابين وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995، عدت إلى الواليات المتحدة، وهنا أسجل رأيي 

المهني في نجاحات وأخطاء أوسلو بعد وقٍت كاٍف على تأمل هذا االتفاق ونتائجه.

الجزء األول: ثالثة أخطاء رئيسية صادرة عن حكومة رابين-بيريس.
الخطأ األول: الوثوق بياسر عرفات ليكون شريكًا تفاوضيًا راغبًا وقادرًا:

عندما يعتبر قائد دولة واحدة أن الوقت قد حان لمفاوضات سالم مع زعيم العدو، هناك سؤاالن مهمان يجب على القائد 
النظر فيهما: هل الزعيم اآلخر على استعداد لتقديم التضحيات الالزمة لتحقيق السالم؟ وهل هذا القائد قوي بما فيه 

الكفاية ليقدم تلك التضحيات ويفرض الصفقة داخليا، أي هل هو قادر؟
يجب أن تكون اإلجابة على هذين السؤالين »نعم«. إن وجود زعيم راغب ولكنه عاجز أمر سيء في التوصل إلى معاهدة 

سالم كزعيم قادر ولكنه غير راغب.
أحد  سأل  السبعينيات،  أواخر  في  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  دايان  موشيه  كان  عندما  باك،  الفالش  على  للحصول  واآلن 
الدبلوماسيين األمريكيين ذات مرة: »لماذا ال توافق إسرائيل على التحدث مع عرفات؟”رد دايان: »ألنه إرهابي وال تتحدث 

إسرائيل مع اإلرهابيين”.
الفلسطينية، تواصل  التحرير  الفصائل داخل منظمة  الدبلوماسي األمريكي: عرفات لم يعد إرهابياً، هناك بعض  أجاب 
المشاركة في اإلرهاب، لكن عرفات ال يسيطر عليها، ورد دايان ”إذا لم يسيطر عرفات على شعبه هذا سبب أكبر لنا حتى 

ال نتحدث معه” .
كان الخطأ الرئيسي لرابين وبيريس في اتخاذ قرار الدخول في اتفاق أوسلو مع عرفات في التسعينيات،  حيث غرر بهم، 

معتقدين بأن عرفات قد تغير منذ تقييم دايان له.
على  عرفات  قدرة  كانوا قد شهدوا  وعلى مدى سنوات،  إسرائيل،  مع  على عقد صفقة  قادر  عرفات  أن  استنتجوا  أوالً، 
إعاقة أي صفقة حاولت إسرائيل القيام بها، مع أي أطراف غير منظمة في منظمة التحرير الفلسطينية بشأن مستقبل 
المناطق. لقد عرقل الخيار األردني، وهي خطة ناقشتها عدة حكومات إسرائيلية مع العاهل األردني الملك حسين، والتي 
كانت سُتعاد بها الضفة الغربية إلى األردن، ولقد أحبط محاوالت إسرائيل للتفاوض على خطة للحكم الذاتي في أعقاب 
الثمانينيات  الفلسطينيين. وخالل  1978، حيث وافقت مصر على تمثيل مصالح  لعام  اإلطار في كامب ديفيد  اتفاق 
الغربية، اختفت هذه  الضفة  التحرير في  السياسية لمنظمة  السيطرة  المحلية، بعيدا عن  القيادات  دعمت إسرائيل بناء 

http://hadfnews.ps/post/44703/<0645><0635><0631>
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القيادات، إما قتلوا أو هددوا بالقتل إذا تجرؤوا بالحديث مع إسرائيل، وفي أوائل التسعينيات، تم تشكيل وفد أردني 
عن  بعيدا  بعناية  اختياره  تم  فلسطيني  وفد  مع  إسرائيل،  مع  للتفاوض  مدريد  مؤتمر  أعقاب  فلسطيني مشترك في 
منظمة التحرير كما يفترض، وسرعان ما أصبح واضحا أن عرفات يسيطر عليهم أيضا، وأعطاهم تعليمات منعوا بموجبها 
من التقدم في أي اتفاق، وهذا األمر أدى برابين وبيريس إلى االعتقاد أن عرفات قوي بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق 

مع إسرائيل بل أنه الوحيد القادر على هذا.
ثانياً، نقلت الرسائل التي أرسلها عرفات إلى إسرائيل في أوسلو، من خالل وفد منظمة التحرير الفلسطينية، استعداده 
لعقد صفقة تاريخية مع إسرائيل، ومن الواضح أن المواقف المقدمة في أوسلو كانت أكثر اعتداال من تلك التي قدمها 
في واشنطن الفريق الفلسطيني غير التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، لدرجة أنه عندما تم توقيع اتفاق أوسلو فإن 
الفلسطيني،  الفريق  الفلسطينيين أحمد قريع تم انتقادهما بقسوة من قبل بعض أعضاء  المفاوضين  عرفات ورئيس 
الذين تم إخفاء قناة أوسلو عنهم، وهكذا استنتج رابين وبيريس أن عرفات لم يكن قادراً على عقد صفقة فحسب، بل 

كان أيضاً على استعداد للقيام بذلك.
خلفية  ذو  زعيم  وهو  مثالي،  تفاوضي  كشريك  وبيريس  رابين  قبل  من  عرفات  إلى  ُينظر  كان  األسباب،  هذه  لجميع 
متشددة، لكن عندما تغيرت الظروف، كان مستعدا أن يرتفع إلى مستوى الحدث والمخاطر المتوقعة، ومثل شارل ديغول 
المخلصين، ويفعل ما ال يمكن تصوره من خالل  الجزائر وريتشارد نيكسون في الصين، سيخون قاعدته من األتباع  في 
عكس موقفه، عالوة على ذلك، اعتقدوا أنه يملك شرعية كافية إلقناع شعبه بإتباعه وقوته الكافية لفرض قراراته ضد أي 

معارضة.
في الواقع، خالل العامين األولين من إعالن أوسلو أثبت عرفات أنه مستعد وقادر، ومرارا وتكرارا، الحظت أنه تمكن من 
اتخاذ القرارات الصعبة التي أظهرت عزمه على دفع عملية السالم إلى األمام من خالل تقديم تنازالت صعبة، ورائعة جدا، 
ويسيطر على الجزء األكبر من الشعب الفلسطيني، من سكان غزة، و الضفة الغربية، ولكن عندما بدأت حماس ومنظمات 
إرهابية أخرى في قتل اإلسرائيليين، أثبت عرفات أنه غير قادر، بل كما قال العديد من اإلسرائيليين، غير راغب في وقف 
اإلرهاب،  وعندما تحول تركيز المفاوضات من مناقشة ترتيبات الحكم الذاتي - والتي في التعريف تتناول قضايا عابرة 
مؤقتة - لمناقشة مرحلة ما بعد االستقالل الذاتي، وقضايا الوضع الدائم، ازدادت مواقف عرفات صالبة وأصبحت جامدة 

تماما.
ثم اتضح أن عرفات مستعد التخاذ خيارات جريئة فقط فيما يتعلق بالقضايا األقل أهمية، وعندما وصلت األطراف إلى 
القضايا المهمة، صار عرفات يسعى إلى إجماع داخلي فلسطيني، وهذا يتطلب أن تكون مواقفه مقبولة لدى عدوه اللدود 
حماس، وبعبارة أخرى بدالً من ديغول - نيكسون أو حتى أنور السادات، أثبت عرفات في النهاية أنه غير راغب وغير قادر.
وريث عرفات، غير المؤثر محمود عباس )المعروف باسم أبو مازن(، في حين أنه ربما أكثر استعدادا، وخاصة فيما يتعلق 
بالحفاظ على التعاون األمني   مع إسرائيل، هو أقل قدرة على اتخاذ هذا النوع من القرارات التاريخية المطلوبة لوضع نهاية 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ال عجب إذن في أن عملية السالم التي انطلقت في أوسلو قد توقفت تماماً.
الخطأ الثاني: السماح ملنظمة التحرير الفلسطينية بأن تكون مسؤولة عن األمن الداخلي للفلسطينيين:

كان األمن في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احتالل إسرائيل لهذه المناطق في عام 1967 يعني تقليدًيا ثالثة عناصر 
رئيسية: )1( الدفاع عن التهديدات الخارجية )2( الحفاظ على النظام العام المتعلق باإلدارة العادية وغير األمنية لالجئين 

الفلسطينيين )3( الحفاظ على األمن الداخلي، أي الدفاع ضد التهديدات اإلرهابية إلسرائيل واإلسرائيليين.
عندما تفاوضت إسرائيل ومصر والواليات المتحدة في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، اتفقوا جميًعا على أنه خالل 
فترة الحكم الذاتي التي ستمتد لخمس سنوات، ستواصل إسرائيل مسؤوليتها للدفاع ضد التهديدات الخارجية، وأن قوة 

الشرطة الفلسطينية القوية ستنشأ للحفاظ على النظام العام.
 لم تتناول اتفاقية كامب ديفيد أصعب األسئلة حول من سيكون مسؤوالً عن الحفاظ على األمن الداخلي، وخالل السنوات 
الثالث من التفاوض على اتفاق تفصيلي للحكم الذاتي بعد كامب ديفيد، جادلت مصر، التي تمثل المصالح الفلسطينية، 
بأنه كان ينبغي اعتبار األمن الداخلي جزءاً من النظام العام، وبالتالي يجب أن تكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن ذلك، 
كنت آنذاك واحداً من ممثلين عن جيش الدفاع اإلسرائيلي في الوفد اإلسرائيلي، والموقف الذي طورناه كان العكس تماماً، 
يجب أن يبقى األمن الداخلي مسؤولية إسرائيل، ألن إسرائيل ال تستطيع الوثوق بالشرطة الفلسطينية الوليدة لحماية 
إسرائيل من التهديدات اإلرهابية خالل فترة الحكم الذاتي، وألن األطراف الثالثة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول 
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مستقبل الحكم الذاتي، لم يتم حل هذه المسألة.
بعد أن طلب مني بيريس وبيلين مراجعة مشروع إعالن المبادئ، أدركت أنه ببساطة تم نسخ منهج اتفاقية كامب ديفيد 
بشأن األمن، وبالتالي لم أكن صامًتا بشأن من سيكون مسؤوالً عن األمن الداخلي، وبناًء على ذلك، عندما طلب مني رابين 
إصالح المسودة، من بين العديد من التغييرات األخرى التي اقترحتها، كان هناك بند يتعلق باألمن خالل فترة الحكم 
الذاتي التي مدتها خمس سنوات. وذكرت اإلدعاء أنه خالل فترة الحكم الذاتي، لن يكون الفلسطينيون مسؤولين إال عن 
النظام العام، بينما ستكون إسرائيل مسؤولة عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية وعن الحفاظ على األمن الداخلي، ولكن 
عندما قدمت المشروع لرابين للموافقة عليه، أوعز لي رابين لتغيير هذا الشرط،، والكتابة بدال من ذلك أن الفلسطينيين 
سيكونون مسؤولين عن النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين، وإسرائيل ستظل مسؤولة عن الدفاع ضد التهديدات 
الخارجية والداخلية وأمن اإلسرائيليين. بعبارة أخرى، تصور رابين وضعاً تتقاسم فيه إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

المسؤولية عن األمن الداخلي، بدالً من أن تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية عن ذلك.
للتوضيح، لم يكن رابين أقل قلقا بشأن األمن مما كنت عليه، على العكس من ذلك، قال لي رابين مرارا وتكرارا، إذا كان كل 
شيء سيكون على ما يرام مع الحكم الذاتي، باستثناء الترتيبات األمنية، سوف نفشل في االتفاق، في حين أنه إذا فشلت 
المسؤولية كما علمت الحقا على  الترتيبات األمنية سينجح االتفاق، وقد استند رابين في تقسيم  أجزاء أخرى ونجحت 
ها تفكيره: أوال، من دون علمي، قبل رابين فكرة بيريس دعوة عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية  اعتبارين َوجَّ
والسيطرة على  الغربية وغزة،  الضفة  إلى  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الرئيسي  المقر  لالنتقال من تونس، حيث كان 
السلطة الفلسطينية، والتي كان من المقرر أن تنشأ هناك وفقا لإلعالن، وعندما التقيت بيريس للمرة األولى، لمناقشة 
مخطئا،  وكنت  يقبل،  لن  رابين  أن  وظننت  الجد،  محمل  على  األمر  آخذ  لم  ولكنني  فكرته،  عن  رني  أخب اإلعالن  مشروع 
وأفترض أن ما دفع رابين وبيريس لتبني هذه الفكرة هو نفس المنطق القاتل الذي لجأ إليه الرئيس ليندون جونسون، 

عندما شرح لماذا لم يطرد إدغار هوفر  مديرIBF ؟ بإنه ربما من األفضل االحتفاظ به تحت نظره.
لذلك،  اإلسرائيلية،  للحماية  أنه سيخضع  يعلم  كان  إذا  الدعوة،  هذه  قبول  على  يوافق  لن  عرفات  أن  رابين  أدرك  لقد 
الغربية، وافق رابين على أنه يمكن أن يأتي مع قوة أمن  ولتسهيل قبول عرفات دعوة إسرائيل لالنتقال إلى الضفة 
ولكن قوة كبيرة عسكرية  المسلحين،  الشخصيين  الحراس  لم يشكل وحدة صغيرة من  ذلك  أن  إال  فلسطينية مسلحة، 

فلسطينية.
وخالفا لمنطق بيغن الذي اخترع فكرة الحكم الذاتي قبلها بـ 15 سنة كحل دائم للمناطق، فإن رابين وبيريس ينويان 

حقا أن يسمحا أن تكون أوسلو ترتيبا يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني منفصل.
المناطق  في  الداخلي  األمن  حفظ  على  قادران  سيكونان  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  عرفات  أن  اعتقد  رابين  ثانيا، 
الخاضعة لسيطرتهما بشكل أفضل من إسرائيل، وهذا االعتقاد كان قائما على وعود من كبار نشطاء فتح بسحق قوات 
المعارضة على نحو فعال بمجرد أن يدخلوا إلى المناطق، وكان رابين يعتقد حقاً أن منظمة التحرير الفلسطينية، كان 
يمكنها أن تقاتل المعارضة الفلسطينية أكثر من إسرائيل. في الواقع، في خطاب متلفز في مارس 1994، أوضح رابين 
التقييدات  العكس من  العليا(، على  الفلسطينية قادرة على محاربة حماس، دون تدخل )بتسيلم والمحكمة  الشرطة  أن 
التي خضعت لها القوات اإلسرائيلية، ولكن لألسف، كان هذا االعتقاد يستند إلى االعتقاد الخاطئ بأن عرفات كان شريكا 

راغبا وقادرا.
أي  عرفات  يفعل  لم  وإسرائيل،  اإلسرائيليين  إرهابية ضد  الفلسطينية شن هجمات  المعارضة  بدأت  عندما  الواقع،  في 
شيء تقريبا لوقفها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 من اإلسرائيليين، فضال عن أكثر من 7000 »قتيل« فلسطيني. 
وبعد تصاعد أعمال العنف الفلسطيني إلى ما أصبح يعرف باسم االنتفاضة الثانية )2000-2005(، وأدت وسائل الدفاع 

اإلسرائيلية المشروعة في نهاية المطاف إلى  إعادة احتالل الضفة الغربية وكان ضربة قوية ألوسلو.
ولكي نكون واضحين، كانت إسرائيل هي من اقترح تسليم الضفة الغربية وغزة لمنظمة التحرير الفلسطينية وعرفات، 

وأيضا إسرائيل هي من اقترحت منح الفلسطينيين المسؤولية عن األمن الداخلي خالل فترة الحكم الذاتي.
الخطأ الثالث: اإلخفاق في تجميد النشاط االستيطاني خالل فترة الحكم الذاتي:

كان بيغن يهدف من وضع خطة الحكم الذاتي األصلية في عام 1978 إلدامة الحكم اإلسرائيلي على الضفة الغربية وغزة، 
دون تطبيق السيادة اإلسرائيلية على تلك المناطق في وقت واحد، مما يسمح باالستيطان اليهودي هناك بحرية. بالنسبة 
ـ بيغن، كان الحكم الذاتي هو الحل الدائم للمناطق و اعتمد رابين وبيريس خطة بيغن للحكم الذاتي من حيث المبدأ،  ل
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ولكن مع تعديلها في بعض الجوانب الهامة لتناسب الرؤية المختلفة لمستقبل الضفة الغربية وغزة، وكان أحد االختالفات 
الرئيسية هو أنهم نظروا إلى الحكم الذاتي كترتيب انتقالي ينبغي أن يؤدي إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني منفصل 
في تلك المناطق في نهاية الفترة االنتقالية الخماسية، وسيسيطر الفلسطينيون على مثل هذا الكيان، وسيتعين إزالة 
جميع المستوطنين اإلسرائيليين من أي مناطق سيتم نقلها إلى السيطرة الفلسطينية، في ظل هذه الرؤية، كان على 

رابين وبيريس أن يؤمنا بتجميد النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة االنتقالية.
لكن الحسابات السياسية لرابين وبيريس حلت في موقف متناقض تماما، طلب مني رابين أن أعترض على إدراج أي 
قيود على النشاط االستيطاني خالل فترة السنوات الخمس االنتقالية، وهو اعتراض قبلته منظمة التحرير الفلسطينية 
في أوسلو، وأَفترض أن دافع رابين هو الرغبة في تأمين الدعم الشعبي إلعالن المبادئ، وكان يعلم أن إدراج بند بتجميد 
المستوطنات في المناطق من شأنه أن يثير حفيظة المستوطنين، مع العلم أن اللوبي االستيطاني كان وال يزال، اللوبي 
األقوى في إسرائيل، وفضل رابين القتال مع المستوطنين مرة واحدة فقط، وهذا ما جعله يؤجل المعركة إلى نهاية فترة 

الخمس سنوات، عندما يحين الوقت سيأتي للحصول على موافقة الجمهور على اتفاقية الوضع الدائم.
وباإلضافة إلى ذلك، لم يناقش ال رابين وال بيريس رؤيتهما للحل الدائم معي، وأعتقد أن رابين لم يكن ينوي الموافقة 
على االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الضفة الغربية في نهاية الفترة االنتقالية، وبدالً من ذلك، كان يخطط للمطالبة 
بضم بعض المناطق إلسرائيل، على أساس االعتبارات األمنية، وبسبب ذلك قال أنه يريد االستمرار في قوننة تلك المناطق 
المجاالت األخرى،  التي كان يعتزم ضمها إلسرائيل، في حين يوافق على تجميد االستيطان من جانب واحد في جميع 
لكنه ال يريد أن يكشف عن خططه بطريقة دقيقة في اتفاق أوسلو ألن ذلك قد يفتح معركة سابقة ألوانها، مع كل من 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، على الموقع النهائي للحدود. 
المفاوضون  حاول  أوسلو،  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  االستيطاني  النشاط  من  رابين  موقف  عرضت  عندما 
قبولهم  من  واثق  وأنا  وقفت صامدا  لكنني  المستوطنات،  على  القيود  بعض  إدراج  إمكانية  استكشاف  الفلسطينيون 
موقف رابين، ألنهم أدركوا الصعوبات الداخلية التي يواجهها فيما يتعلق بتجميد االستيطان، ولو أصروا على موقفهم، 
لكان هناك خطر حقيقي من شأنه أن يهدد وجود اتفاق، لكن خطط عرفات ورابين كانت قصيرة النظر، ليس ألنه تم 
اغتيال رابين بعدها بسنتين، ولكن ألن حزب العمل بقيادة بيريس خسر االنتخابات لصالح الليكود، ما أعاد إدراج خطة 

بيغن األصلية بإدامة الحكم الذاتي إلى األبد، وإدامة السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.
من الصعب اآلن تخيل كيف سيكون أي رئيس وزراء إسرائيلي، حتى األكثر رغبة، قادراً سياسياً على طرد 400000 مستوطن 
يهودي من الضفة الغربية، وإذا انتظر المرء 25 سنة أخرى، فمن المرجح أن يكون هناك مليون مستوطن لإلخالء. باختصار، 
أنا غالبا ما يكون لدي شعور من نوع أنني لو كنت أقل نجاحاً في أوسلو وسمحت للجانب الفلسطيني بتسجيل نصر في 
قضية تجميد االستيطان، كان بإمكاني أن أنقذ إسرائيل من الحل االفتراضي للدولة الواحدة، أنا بالتأكيد لدي شعور من 

الموت الوشيك في هذا الصدد.
الجزء الثاني: النجاحات الثالثة الرئيسية في أوسلو:

على الرغم من حقيقة أن أوسلو فشلت في التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، 
على النقيض من الحكمة التقليدية، إال أنها لم تنته بعد، في الواقع، لقد حظيت االتفاقية ببعض النجاحات المهمة التي 

يبدو أنها نجت من كل التحديات والنكسات التي واجهتها.
النجاح األول: االعتراف املتبادل:

لقائي  خالل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع  أوسلو  في  أجريت  التي  السرية  المناقشات  عن  مرة  ألول  سمعت  عندما 
األول مع بيريس في أوائل عام 1993، سألته: »هل يجب االنتهاء من ”االتفاق” في أوسلو، ماذا ستفعل به؟ فرد علي 
بيريس: »سنعطيها لوفدنا في واشنطن ونطلب منهم التوقيع عليها، وسوف تمنحها منظمة التحرير الفلسطينية للوفد 

الفلسطيني في واشنطن وتطلب منهم التوقيع عليها«. 
قلت »إن الوفد اإلسرائيلي في واشنطن ليس دمية مربوطة بخيط، وسيسألون: »من أين أتت هذه االتفاقية؟« إن حقيقة 
لماذا  اإلسرائيلية  الحكومة  للصحافة، وكيف تفسر  الفلسطينية تسرب بسرعة  التحرير  أن إسرائيل تتفاوض مع منظمة 
وافقت على إجراء محادثات مع منظمة إرهابية؟ ›‹بدال من ذلك، اقترحت على بيريس قبل إتمام اإلعالن، بأنه يجب على 
المنظمة إلسرائيل  تقدم  بموجبها  والتي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مع  مبدئي  اتفاق  على  التفاوض  أوال  إسرائيل 
التزامات معينة، مثل: االلتزام بوقف االنتفاضة )االنتفاضة األولى التي اندلعت في عام 1987 وكانت ال تزال مندلعة في 
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1993(، وااللتزام بوقف الهجمات اإلرهابية ضد إسرائيل، وااللتزام باالعتراف بإسرائيل، وااللتزام بإلغاء الميثاق الفلسطيني 
الذي دعا إلى تدمير إسرائيل«. وبعبارة أخرى، شرحت أن على »منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تثبت إلسرائيل أنها 
لم تعد منظمة إرهابية، وفي المقابل، فإن إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني 
وتوافق على التفاوض معها، عندئٍذ، وعندها فقط، تستطيع إسرائيل التفاوض مع  منظمة التحرير الفلسطينية دون 
الحاجة للتخفي«، لم يعجب بيريس بفكرتي، وأعرب عن قلقه من أن المطالب اإلضافية من منظمة التحرير الفلسطينية 

التي اقترحتها ستجعل من الصعب على عرفات قبول اتفاقية أوسلو.
لكنني لم أستسلم، وبعد أن طلب مني رابين أن أصلح مشروع اإلعالن، شرحت فكرتي بشأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق 
تقديري أولي مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يرفض رابين هذه الفكرة، وبدال من ذلك، كان رده: »إنه من المبكر 
جدا، فهمت أن قلقه هو أن فكرة اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كشريك في المفاوضات كانت أكثر من 
الالزم بالنسبة للجمهور اإلسرائيلي، ولن يكون قادرًا على ابتالعها حينذاك، ولم أستسلم وقلت لرابين: هل يمكنني نقاش 
الفلسطينية كفكرة خاصة بي وليست رسمية؟« رد رابين: »إذا كنت ستطرحها كفكرة  التحرير  الفكرة مع منظمة  هذه 
شخصية فال بأس«، وبعد ذلك توجهت إلى أوسلو وأبلغني أبو عالء أن عرفات رفض الفكرة أيضا، حيث لم تعجبه االلتزامات 
الكثيرة التي تضمنها اقتراحي، ومرة أخرى لم أستسلم وفي النهاية قبل كل من رابين وعرفات بفكرتي، لكن بيريس 
واصل معارضته، وبعد االنتهاء من توقيع اتفاق المبادئ باألحرف األولى في أوسلو سافرت مع بيريس والنرويجيين تيري 
الرسن ويوهان هولست وزير الخارجية النرويجي إلى الواليات المتحدة إلطالع وزير الخارجية وارن كريستوفر على االتفاق، 
وكان سعيدا جدا، وحينها خرج بيريس بفكرة جديدة حول تفسير أصل هذا االتفاق، حيث اتفق مع كريستوفر على أن 
تقوم الواليات المتحدة بتقديم اإلعالن كمقترح للفريقين ثم استضافة حفل التوقيع في واشنطن، وبعد التشاور مع 
الرئيس بيل كلينتون على الهاتف، أجاب كريستوفر بأن الواليات المتحدة ستكون سعيدة الستضافة حفل التوقيع، لكنها 

ال تستطيع تقديم االتفاق كمقترح أمريكي.
بقي بيريس دون أي خيار آخر سوى السماح لي بالتفاوض حول فكرتي الشخصية حول االعتراف المتبادل مع منظمة 
التحرير الفلسطينية، هذه المرة كاقتراح إسرائيلي رسمي، لذلك توجهت مباشرة من الواليات المتحدة إلى أوسلو، إلى 
جانب هولست والرسن ويول، في الوقت الذي جاء فيه ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية والمفاوضون اإلسرائيليون إلى 
أوسلو. كان لدينا فقط بضعة أيام للتفاوض على اتفاق االعتراف المتبادل قبل الموعد المحدد لحفل التوقيع، وتمكنا من 

استكمال المفاوضات قبل أن يحين الوقت.
وخالفا التفاق أوسلو الذي كان يقصد به أن يكون ترتيبا مؤقتا، كان المقصود من اتفاق االعتراف المتبادل أن يكون 
دائما، ولذلك ال يزال قائما بعد 52 عاما، وهو يمثل إنجازا تجاوز هدفه األصلي، وهو يمثل بداية المصالحة بين الشعبين 
ويتعلمان  بينهما،  األرض  يحاوالن تقسيم  الجغرافي، وهما  الموقع  اللذان يشتركان في نفس  والفلسطيني،  اإلسرائيلي 
العيش جنبا إلى جنب. فقبل مائة عام من اتفاق االعتراف المتبادل، رفض الطرفان التحدث مع بعضهما البعض، ويعتقد 
العديد من الفلسطينيين أنه ال يوجد شيء اسمه الشعب اليهودي، وأن اليهودية ليست سوى دين، كما رفض العديد من 

الفلسطينيين قبول وجود دولة إسرائيل وأشاروا إليها كـ »الكيان الصهيوني«. 
وهكذا ُنقل عن رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا مائير قولها في عام 1996 إنه »ال يوجد شيء اسمه الفلسطينيين«. 
وفي السياق نفسه، كان الموقف الرسمي إلسرائيل لسنوات عديدة أن الوضع المستقبلي للمناطق يجب أن يتحدد من 
خالل مناقشات مع األردن ومصر، المحتلين السابقين لهذه المناطق، وليس مع الممثلين الفلسطينيين، ناهيك عن منظمة 
التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت من قبل إسرائيل منظمة إرهابية )رغم أن غالبية الفلسطينيين قبلوا منظمة التحرير 

الفلسطينية كممثل شرعي لهم(.
ال تزال ُتسّمع أصوات مماثلة من وقت آلخر على كال الجانبين )بما في ذلك في البيان الذي أدلى به أبو مازن نفسه 
للمجلس الوطني الفلسطيني في رام اهلل مايو 8102، وجاء فيه: أن اليهود ليسوا شعبا واليهودية ليست سوى الدين(، من 
الواضح أن اتفاقية االعتراف المتبادل، رغم أنها أصبحت اآلن جزًءا رسمياً من اتفاقية أوسلو، تحتاج إلى مزيد من الوقت 
لتجاوز السياسات والمعتقدات القديمة، لكن اتفاق االعتراف المتبادل ال يزال قائما، بغض النظر عن أوجه القصور في 

أوسلو.
النجاح الثاني: فتح الباب أمام عالقات أفضل بين إسرائيل والعديد من الدول العربية:

نجاح آخر في اتفاقية أوسلو هو أنها فتحت الباب إلقامة أو تقوية العالقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، 
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فقبل توقيع اتفاقية أوسلو، تمكنت إسرائيل من إقامة عالقات سلمية مع دولة عربية واحدة – مصر، وجلبت أوسلو 
تغييرًا جذرًيا في موقف إسرائيل في الشرق األوسط. على سبيل المثال، في عام 1994، أي بعد عام واحد فقط من 
توقيع معاهدة أوسلو في واشنطن، وقعت إسرائيل معاهدة سالم مع األردن، كما عزز اتفاق أوسلو العالقات اإلسرائيلية 
المصرية، التي كانت باردة للغاية لسنوات عديدة. في الواقع، جرت جميع المفاوضات تقريباً بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بشأن عمليات أوسلو في مصر،  وكان اتفاق غزة-أريحا قد وقع في القاهرة، واستضاف الرئيس 
المصري هذا الحدث، وكان الدبلوماسيون المصريون وضباط الجيش مفيدين للغاية في المساعدة على حل الخالفات 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على مر السنين، كما مهد اتفاق أوسلو الطريق إلسرائيل إلقامة عالقات 
رسمية مع الدول العربية األخرى، ففي طريق العودة من واشنطن إلسرائيل مباشرة بعد التوقيع على إعالن المبادئ 
في عام 1993، توقفنا في المغرب ألول اجتماع مفتوح مع الملك المغربي الحسن، الذي قرر بسرعة إنشاء مكاتب 
تمثيل متبادلة، وبعد ذلك بوقت قصير، تفاوضت أيضا على افتتاح مكاتب إسرائيلية مماثلة في تونس وعمان. الدول 
العربية األخرى حذت حذوها بطريقة أقل رسمية، وأخيرا، في عام 2002، نشرت المملكة العربية السعودية مبادرتها 
للسالم التي دعت إلى وضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي، وتطبيع العالقات مع إسرائيل من قبل جميع الدول العربية 
المبادرة السعودية أقرتها جامعة  في مقابل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي المحتلة عام 1967، وكانت 
الدول العربية في عام 2002 ثم أعيدت الموافقة عليها في قمة جامعة الدول العربية عام 7002 وفي قمة الجامعة 

العربية عام 2017.
لم يكن أي من هذه التطورات ليحدث بدون اتفاقية أوسلو، وهذه مجرد التطورات الرئيسية المعروفة على نطاق 
واسع، ووراء الكواليس، أصبح التعاون بين إسرائيل والعديد من جيرانها العرب أعمق مما كان يتصور المرء قبل توقيع 

اتفاقية أوسلو.
النجاح الثالث: خلق أساس التفاقية سالم إسرائيلية فلسطينية مستقبلية:

في حين أن اتفاقية أوسلو لم تؤد بعد إلى اتفاق كامل حول الوضع النهائي للمناطق، إال أنها وضعت األساس التفاق 
سالم إسرائيلي فلسطيني في المستقبل. ال يجب مراقبة تقدم مبادرات السالم في الشرق األوسط من خالل ساعة توقيت، 
بل باألحرى مع تقويم يمتد لعدة سنوات، وربما عقود، فعملية السالم في الشرق األوسط ال تتطور باستمرار بطريقة 
خطية، بل من خالل تقاطعات غير منتظمة، حيث يسبق كل تطور إيجابي فترة طويلة من الجمود، يتم هضمها من 
قبل كل القوى السياسية الفاعلة، وعلى المرء أن يتذكر أنه بعد عام 1973 أي بعد الحرب، ُعقد مؤتمر للسالم في الشرق 
األوسط في جنيف، بدأت فيه عملية السالم بين إسرائيل ومصر و سوريا واألردن واستغرق األمر ست سنوات إلبرام معاهدة 
سالم مع إسرائيل، وتطلب األمر 12 سنة من األردن أن يفعل الشيء نفسه، بينما مرت 54 سنة بدون اتفاق مع سوريا، على 
الرغم من أنني أعتقد أنه سيتحقق حتما، وحقيقة أن 25 عاما مضت منذ أوسلو ال ينبغي أن تكون سببا لليأس، فبعد 
كل شيء يبقى النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، أكثر تعقيًدا بكثير من النزاع اإلسرائيلي-السوري في هذه األثناء، وحتى 
يصبح الوضع ناضجاً للتوصل إلى اتفاق نهائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، يجب أن يكون التركيز على ضمان عدم 

انهيار األساس الجيد الذي أنشئ في أوسلو، والذي ما زال قائماً.
واإلنجاز األكثر أهمية في أوسلو، هو وجود قيادة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية تتكون من قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية المحليين وغير المحليين، القادرين على التعامل مع معظم الشؤون اليومية لمعظم الفلسطينيين. 
ويقيم الفلسطينيون بنيتهم التحتية الوطنية من األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى، فهم يبنون من جملة 
أمور، قوات أمن قوية، على األقل في الضفة الغربية، تتعاون بنجاح كبير مع القوات اإلسرائيلية، وكذلك في غياب 
اتفاق وضع دائم الحق يحل محل اتفاق أوسلو، فإن ترتيباته المؤقتة- مع بعض التعديالت – تغلق افتراضيا الفجوة، 
وتسمح نقل السلطة بشكل إضافي ودوري من إسرائيل إلى الفلسطينيين، بعيداً عن األضواء، دون إعالنات عامة وقبل 

توقيع أي اتفاق نهائي. 
تعتبر هذه اآللية النموذجية عنصراً أساسياً في أوسلو: فهي تمّكن الطرفين من مواصلة بناء عالقاتهما نحو حل 
الدولتين حتى قبل أن تحسما خالفاتهما األساسية، وإلى أن يحين الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب 
اإلسرائيلي- التعايش  أمام  التحديات  من  العديد  على  والتغلب  المعالجة  في  يستمرا  بل  األمل،  الطرفان  يفقد  أال 

الفلسطيني الهش، إذا أمكن تحقيق ذلك، سيأتي السالم، حتى لو استغرق األمر وقتا أطول من المتوقع
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لن تكون هناك احتفاالت بالذكرى السنوية هذا األسبوع بمناسبة توقيع اتفاقيات أوسلو في واشنطن قبل 
25 عاما، ومع أنه اليوبيل الفضي، إال أنه لن تكون هناك حفالت في الشوارع، وال أكواب تذكارية، وال عمالت 

معدنية خاصة.
وفي الوقت الذي تجاهل فيه الفلسطينيون هذه الذكرى، لم تعرها »إسرائيل« أي اهتمام ليضاف للتجاهل الرسمي 
الفلسطيني لذكرى أوسلو، باإلمكان لحظ تغطيات صحفية هامة في إطار معارضته والتنديد به، وال يمكن أن نجد 
من  التافهة  أوسلو  بتفاصيل  التزامها  الفلسطينية في  القيادة  »اإلنجاز« وكأن  تدافع عن هذا  واحدة  مقالة  تقريبا 
قبيل التنسيق األمني، تخجل من هذا االتفاق وتحاول التنصل منه، وليس من مفاعيله، وذلك فقط كرد فعل على 
التجاهل »اإلسرائيلي« واإلعالن الدائم بأنه مات، بينما في الجانب الصهيوني نعثر على اهتمام صحفي من نوعين، 
األول: تنديدي يميني ُيعرّض بأوسلو باعتباره انحدارا يساريا مارقا، بينما، تدافع مقاالت أخرى عنه، وتبحث عن سبب 
فنائه وإفشاله، إما في ممارسات اليمين ونتنياهو وأيضا أيهود باراك، أو في »تعنت« الفلسطينيين وعدم قدرتهم 

على التقاط الفرصة التاريخية.
يرى جوناثان كوك في مقالة تحليلية أن الحدث األهم إعالميا ربما هو الفيلم الوثائقي »يوميات أوسلو«، الذي تم 
بثه على التلفزيون »اإلسرائيلي«، ومن المقرر أن يبث هذا األسبوع في الواليات المتحدة، وهو فيلم يرسم األحداث 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الصهيوني إسحاق  بإبرام اتفاقات »السالم«، التي وقعها  المحيطة 

رابين في واشنطن في 13 أيلول / سبتمبر 1993.
يالحظ كوك أن النشوة التي ولّدتها عملية السالم، التي بدأت في النرويج منذ ربع قرن تبدو اآلن في غير محلها 
إلى حد كبير، بالنسبة إلى معظم المراقبين فقد توقفت عمليات االنسحاب المرحلية التي وعدت بها »إسرائيل« 
التي  أبدا، تلك  الفلسطينية  السلطة  المحتلة في مرحلة مبكرة، ولم ترتق صالحيات  الفلسطينية  األراضي  من 
خرجت من رحم أوسلو، فوق مستوى إدارة الرعاية الصحية وجمع القمامة في المناطق الفلسطينية ذات الكثافة 

السكانية العالية، ما عدا طبعا النمو المتمادي، في بند واحد هو التنسيق األمني.
يرى كوك أن جميع الجهود الحالية الستخالص الدروس، وصلت من هذه التطورات إلى نفس النتيجة: أن أوسلو 
كانت فرصة ضائعة للسالم، وأن االتفاقات لم تنفذ على النحو الصحيح، وأن المفاوضات كانت قد قتلت من قبل 

المتطرفين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
لكن هل هذا صحيح؟ وهل يمكن النظر إلى األمر من زاوية أخرى؟ بمعنى أن أوسلو لم يمت ولكنه مازال يقوم 

بالمهمة التي أعد لها تماما وهي إعادة تنظيم االحتالل؟ هذا ما يجادل به جوناثان كوك.
في  التفكير  الخطأ  »من  الفلسطينية:  للسلطة  السابقة  والمستشارة  الفلسطينية  المحامية  بوتو،  ديانا  تقول 
خروج أوسلو عن مسارها، أو محاولة تحديد اللحظة التي ماتت فيها عملية أوسلو« فـ »أوسلو لم تمت، ما زالت 
تفعل اليوم بالضبط ما تم إعدادها للقيام به” .  ويوافقها الرأي ميشيل وارشوفسكي وهو ناشط »إسرائيلي« 

:»اتفاق جنتلمان
كيف حصلت إسرائيل على ما تريده من أوسلو؟ 

ترجمة وتحرير ومراجعة: أحمد مصطفى جابر و د. وسام الفقعاوي

بقلم: جوناثان كوك
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معارض لالحتالل ويقيم عالقات وثيقة مع الفلسطينيين، ويقول »أنا وإلى حد كبير كل شخص آخر كنت أعرفه 
في ذلك الوقت، ظن أن االحتالل على وشك االنتهاء، لكن في الواقع، كانت أوسلو عملية إعادة تنظيم االحتالل، 
وليس إنهائه، وخلقت تقسيما جديدا للعمل«. ويضيف وارشوفسكي »لم يهتم رابين كثيرا بالمكان الذي حصل 
فيه الفلسطينيون على بعض مؤشرات السيادة مثل رفع العلم وربما مقعد في األمم المتحدة، ولكن إسرائيل 
أوسلو  عملية  غيرت  وقد  واقتصادهم،  الفلسطينيين  وموارد  الحدود  على  السيطرة  مواصلة  على  العزم  عقدت 

تقسيم العمل بالتعاقد من الباطن بما يخص الجزء من أمن إسرائيل مع أنفسهم«.
تم توقيع أوسلو بعد سنوات على انطالق االنتفاضة الفلسطينية الكبرى التي كانت مكلفة سواء من حيث القسوة 
»اإلسرائيلية« أو خسائر »إسرائيل« نفسها، وتحت ظل عملية أوسلو قامت قوات األمن الفلسطينية بدوريات في 
شوارع المدن الفلسطينية، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اإلسرائيلي، في هذه األثناء، التقطت أوروبا وواشنطن 
اإلشارة، وفي مقابلة مع صحيفة »هآرتس« األسبوع الماضي، اعترف جويل سينغر، محامي الحكومة »اإلسرائيلية« 
الذي ساعد في صياغة االتفاقيات، يقول رابين أن االتفاق من شأنه تعزيز األمن »اإلسرائيلي« وجعل الفلسطينيين 
يقومون بمحاربة حماس ومنظمات الرفض، وهو ما قاله أيضا حاجي سيغال في نص مطول ]نشرته الهدف على 
أربع حلقات في هذا الملف[، نقال عن بيريز ورابين. ويالحظ كوك أنه بهذه الطريقة، كما الحظ رابين ذات مرة، لن 
يكون االحتالل مسؤوالً أمام »القلوب النازفة« في المحكمة العليا اإلسرائيلية والمجتمع اإلسرائيلي الفاعل لحقوق 

اإلنسان.
ويرى أنه من الممكن مباشرة معرفة أن االتفاقات لم تتطرق جوهريا إلى االحتالل أو دولة فلسطينية، كما لم يتم 
تحديد أي إجراء ضد المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية - العائق الرئيسي أمام إقامة الدولة الفلسطينية، 
وبدال من ذلك، كان الهدف المعلن لعملية أوسلو تنفيذ قراري األمم المتحدة  242 و 338 حيث أن األول معني 
بانسحاب  الجيش »اإلسرائيلي« من »المناطق« التي احتلتها في حرب عام 1967، في حين أن الثاني يحث على 

التفاوض المؤدي  إلى »سالم عادل ودائم«.
ووفقا للمحامية الفلسطينية فإن عرفات ومحمود عباس )خلفه كرئيس فلسطيني( »كانت وجهة نظرهم هي 
أن لغة أكثر وضوحاً، حول الدولة الفلسطينية واالستقالل، لم تكن لتتغلب على ائتالف رابين«، لذا عالج عرفات 
القرارين 242 و 338 على أنهما رمزان، وأشارت القيادة الفلسطينية إلى أوسلو على أنه »اتفاق جنتلمان«. كان 

نهجهم أبعد من السذاجة، كان متهورًا تصرفوا مثل الهواة ”.
أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، قال: إن القيادة الفلسطينية كانت تدرك منذ البداية أن 
إسرائيل ال تقدم لهم دولة حقيقية، وأكمل غانم القول: »في مذكراته، اعترف أحمد قريع ]أحد مهندسي أوسلو 
الرئيسيين في الجانب الفلسطيني[ بصدمة عندما بدأ اجتماعاته مع الفريق اإلسرائيلي« . وقال أوري سافير ]كبير 
المفاوضين اإلسرائيليين[: إن إسرائيل ال تحبذ قيام دولة فلسطينية، وأن شيئا أقل قد عرض، حيث كان الموقف 
من االتفاق »خذه أو اتركه«. وقد اتفق جميع المحللين على أن عدم حسن النية من جانب »إسرائيل« كان واضحاً 
في  التوسع  وقف  أو  إيقاف  من  وبدالً  ملحوظ،  بشكل  المستوطنات.  بقضية  يتعلق  فيما  خاصة  البداية،  منذ 
المستوطنات خالل الفترة االنتقالية المقترحة التي مدتها خمس سنوات، سمحت أوسلو للمستوطنين بأن ينمو 
على عجل وبمعدل كبير، حيث تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 200000 بحلول أواخر 
التسعينيات، وهذا ما أوضحه أالن بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية »اإلسرائيلية« بعد عام 1996 وهو 

نفسه مستوطن، في مقابلة أجريت معه في عام 2003.
تم إدراج معظم المستوطنات أمام الجمهور »اإلسرائيلي« ككتل إسرائيلية، خارج سيطرة السلطة الفلسطينية 
المنشأة حديًثا، وقال بيكر: »لم نعد قوة احتالل، لكننا بدالً من ذلك موجودون في المناطق بموافقة ]الفلسطينيين[ 
إلى  أيضا  تشير  هآرتس  قبل  من  المستوطنين  قادة  مع  األخيرة  والمقابالت  المفاوضات«.  لنتائج  وخاضعين 
إسرائيل  وصف  .ولقد  المستوطنين  وحركة  يسارية  أنها  المفترض  رابين  حكومة  بين  اإليديولوجي  التعاطف 
هاريل، الذي ترأس مجلس يشع االستيطاني، رابين بأنه ”سهل الوصول إليه”، وأشار إلى أن زئيف هيفر، وهو زعيم 
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استيطاني آخر، كان يجلس مع المخططين العسكريين ”اإلسرائيليين” عندما أنشؤوا ”خريطة أوسلو”، حيث قاموا 
بنحت الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة من السيطرة، كما وصف هيفر بأنه أنقذ االستيطان، من خالل قيام 
الجيش بمساعدته في تمييز المناطق التي يمكن أن تجعل المستوطنات معزولة بعد سيطرة الفلسطينيين 
معالجة  على  »اإلسرائيلية«  القيادة  رد  »اإلسرائيلي«، جويل سنغر،  أوسلو  محامي  وأكد  تختفي.  وجعلها  عليها، 
قضية المستوطنات، وقال لصحيفة »هآرتس«: »قاتلنا مع الفلسطينيين، بناء على أوامر رابين و ]شمعون[ بيريز، 

ضد تجميد االستيطان«. »كان خطأ فادحا السماح للمستوطنات باالستمرار في المضي قدما”.
يقول نيفي غوردون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بن غوريون: إن االختبار الحرج إلرادة رابين في معالجة 
المستوطنات جاء بعد أقل من عام من عملية أوسلو، عندما قتل وأصاب باروخ غولدشتاين، وهو مستوطن، أكثر 

من 150 فلسطينيا أثناء الصالة في مدينة الخليل الفلسطينية.
ـ MEE” :إن هذه المجزرة كانت فرصة لرابين إلخراج 400 مستوطن متطرف مغرور  وقال جوردون في تصريح ل
من قلب الخليل لكنه لم يتصرف، وفي الحقيقة نحن نعلم أن رابين أراد اإلقدام على هذه الخطوة، غير أنه خضع 

في النهاية إلرادة المستوطنين، وهذا ما كشفت عنه وثيقة نشرت هذا العام.
ويالحظ وارشوفسكي، أن رابين كان بإمكانه تفكيك المستوطنات بسرعة، حيث »كان المستوطنون في حالة من 
الفوضى في المراحل المبكرة من أوسلو، لكنه لم يتحرك ضدهم”. وبعد اغتيال رابين في أواخر عام 1995، غير 
خليفته شمعون بيريز، المعروف أيضا على نطاق واسع، كمهندس لعملية أوسلو، التكتيكات، وفقا لوارشوفسكي 
”فضل بيريز التأكيد على المصالحة الداخلية ]بين اإلسرائيليين[ بدالً من المصالحة مع الفلسطينيين، بعد ذلك، 
ساد السرد الديني للمستوطنين المتطرفين” ، وسيقود ذلك بعد بضعة أشهر إلى االنتصار االنتخابي لليمين 

في ظل بنيامين نتنياهو.
لنوع من  له  أنها مثالية  أثبتت  أنها  إال  أوسلو،  اتفاقات  نتنياهو قام بحملة صاخبة ضد  أن  الرغم من  وعلى 
سياسات الرفض، كما يقول غوردون، فتحت غطاء وعود غامضة حول إقامة دولة فلسطينية، »تمكنت إسرائيل من 
تعزيز مشروع االستيطان«، حسب رأي غوردون: »تشير اإلحصاءات إلى أنه عندما تكون هناك مفاوضات، فإن النمو 
السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية يزداد، المستوطنات تزداد بسرعة، وعندما تكون هناك انتفاضة، فإنها 

تبطئ«، ”لذلك كانت أوسلو مثالية للمشروع االستعماري اإلسرائيلي”.
ويضيف كوك في مقالته أن األمر لم يكن كذلك فقط تحت ضغط أوسلو، فقد أشار شارون سابقا منذ أن كان 
مجرد جنرال إلى احتالل قمم التالل من المستوطنين الدينيين، وكانت تلك استراتيجية حكومية ترسخت في 

عهد حكومته بتجنيد نوع جديد من المستوطنين خالل سنوات أوسلو األولى.
الروسية في مستوطنات  العثور على مهاجرين جدد يتحدثون  التسعينيات حاول شارون وآخرون  ففي أوائل 
كبيرة مثل أريئيل، في وسط الضفة الغربية، ويقول غوردون: »كانت المشكلة أن العديد من الروس لديهم طفل 
واحد فقط”، وبدالً من ذلك، بدأت الحكومة في نقل األرثوذكس المتطرفين إلى األراضي المحتلة، هؤالء اليهود 
المتدينون األصوليون، أفقر مجتمعات ”إسرائيل”، لديهم عادة سبعة أو ثمانية أطفال. وقال غوردون: إنهم كانوا 
جديدتين  متشددتين  مستوطنتين  بإنشاء  إلغرائهم  حوافز  الحكومة  وقدمت  لإلسكان،  حلول  إليجاد  يائسين 
هما موديعين إليت وبيتار إيليت. يقول غوردون أيضاً: »بعد ذلك، لم تكن إسرائيل بحاجة إلى تجنيد الكثير 
من المستوطنين الجدد«، »لقد احتاج األمر فقط لشراء الوقت مع عملية أوسلو، وسكان المستوطنين سيكبرون 
وينجزون اتفاقهم الخاص. ”أصبح األرثوذكس المتطرفون السالح الديموغرافي الرئيسي إلسرائيل، ففي الضفة 
الغربية، يمتلك المستوطنون اليهود في المتوسط   طفلين - أكثر من الفلسطينيين - وهذا الفرق الديموغرافي 

له تأثير مرعب مع مرور الوقت”.
أيضا كانت »إسرائيل« قد بدأت حتى قبل أوسلو بتحطيم إمكانية قيام دولة فلسطينية، فمنذ 1991 فرضت 
قيوداً أكثر شدة على الحركة، بما في ذلك نظام تقويض متزايد التطور، و«أصبحت الحركة من غزة إلى الضفة 
الغربية ممكنة فقط في الحاالت األساسية«، »توقفت التنقالت عن كونها حقا للفلسطينيين”. هذه العملية، التي 
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ترسخت على مدى ربع قرن، أدت كما يشير أسعد غانم إلى الفصل المادي واإليديولوجي التام بين غزة والضفة 
الغربية.

جردت   ،1995 لعام  باريس  بروتوكول  يحكمها  التي  ألوسلو،  االقتصادية  الترتيبات  أن  غوردون  الحظ  كما 
الفلسطينيين من االستقالل المالي أيضا، »لم يحصل الفلسطينيون على عملتهم الخاصة، كان عليهم استخدام 
ن إسرائيل  الشيكل اإلسرائيلي، كما أن االتحاد الجمركي جعل الفلسطينيين سوقا معتمدا للبضائع اإلسرائيلية، ومَكّ
من تحصيل رسوم االستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية، ورفض نقل تلك األموال كان بمثابة عصا ترفعها 

إسرائيل بشكل منتظم ضد الفلسطينيين«.
ووفقا لمحللين آخرين، هؤالء القادة الفلسطينيين مثل عرفات الذين ُسمح لهم بناء على اتفاق أوسلو بالعودة 
من المنفى في تونس - يشار إليهم أحيانا باسم »الغرباء« - يجهلون تماما الوضع على األرض، ففي في 21 أيلول/
سبتمبر 1993، غادر ياسر عرفات تونس لحضور حفل توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن العاصمة، وأشار غوردون، 
الذي كان في ذلك الوقت رئيس فرع إسرائيل لألطباء من أجل حقوق اإلنسان، لقاء الشباب الفلسطيني األميركيين 
والكنديين في القاهرة لمناقشة الترتيبات الصحية التي ستكون السلطة القادمة مسؤولة عنها ”كانوا مشرقين 
ومثقفين جيداً، لكنهم كانوا ال يعرفون ما يحدث على األرض، لم يكن لديهم أي فكرة عن مطالب إسرائيل” ومن 

ناحية أخرى، ”كان لدى إسرائيل خبراء عرفوا الوضع بشكل دقيق ووثيق”.
في  جولة  في  تونس  من  مؤخراً  وصل  كبيرًا  فلسطينًيا  وفداً  أخذ  لقد  مماثلة،  ذكريات  وارشوفسكي  يسرد 
المستوطنات، جلس مسؤول الوفد في سيارته في صمت مذهل طوال الرحلة، ويقول: »لقد عرفوا األرقام، لكنهم 
لم يكن لديهم أدنى فكرة عن مدى تعمق المستوطنات، ومدى تكاملها مع المجتمع اإلسرائيلي«، »ثم بدأوا 

يفهمون منطق المستوطنات ألول مرة، ويقدرون ما كانت نوايا إسرائيل الحقيقية”.
وأشار وارشوفسكي أن الشخص الوحيد في دائرته الذي رفض هذه الضجة حول اتفاقات أوسلو منذ البداية كان 
التقينا لمناقشة اتفاقات أوسلو، ضحك ماتي علينا، وقال أنه لن يكون  ماتي بيليد، وهو ناشط سالم، ”عندما 

هناك أوسلو، ولن تكون هناك عملية تؤدي إلى السالم” .
الفخ،  »لم  المطاف أنها قد أُغريت ووقعت في  الفلسطينية أدركت في نهاية  القيادة  يقول أسعد غانم: أن 
يستطيعوا المضي قدماً نحو إقامة الدولة، ألن إسرائيل منعتهم«، »ولكن بالتساوي، لم يتمكنوا من التراجع عن 
السيطرة على  الفلسطينية، وهكذا تمكنت إسرائيل من  السلطة  لم يجرءوا على تفكيك  السالم كذلك،  عملية 

السياسة الفلسطينية، و”إذا غادر عباس، سيسيطر شخص آخر على السلطة الفلسطينية وسيستمر دورها.”
الدائم بعدم األمان في خارج فلسطين، بحسب كوك، وألنه بحاجة إلى  لماذا وافق عرفات؟ إضافة إلى شعوره 
من  بتنازالت  الفوز  على  دائًما  قادرًا  سيكون  أنه  عرفات  اعتقد  غوردون،  فبحسب  واالعتراف.  الدولية  الشرعية 
إسرائيل، ”كان ينظر إليها على أنها حرب الخنادق، عندما يكون في فلسطين التاريخية، يظن أنه تقدم خندقا 
إلى األمام”. وقد أخبره أن عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين بأنهم يعتقدون أن لديهم ”نفوذاً كبيراً على 
إسرائيل”، وكان رأيهم هو أن إسرائيل ستنهي االحتالل مقابل التطبيع مع العالم العربي، ورأى عرفات نفسه 
كجسر يوفر االعتراف الذي تريده إسرائيل. كان موقفه هو أن رابين سيضطر إلى تقبيل يده مقابل هذا اإلنجاز 

الهام ”لقد كان مخطًئا”.
وأشار غوردون إلى خطاب أوسلو المبكر حول الفجوة االقتصادية، التي افترض فيها أن السالم سيفتح التجارة 
السالم«  »عائد  فإن  ذلك،  ومع  األوسط،  الشرق  إلى سنغافورة في  غزة  يحول  بينما  العربي،  العالم  مع  إلسرائيل 
واجهته »عوائد الحرب« الجذابة بنفس القدر، يالحظ غوردون أنه ”حتى قبل 11 سبتمبر، أثبتت خبرة إسرائيل في 
مجاالت األمن والتكنولوجيا أنها مربحة، لقد أدركت إسرائيل أن هناك الكثير من األموال التي يجب بذلها في 

مكافحة اإلرهاب«. وفي الحقيقة، تمكنت إسرائيل من االستفادة من النزاعات حول السالم والنزاع.
لقد أصبح الفلسطينيون قضية خيرية، يسعون للحصول على معونات من العالم العربي، كي تتمكن السلطة 
الفلسطينية من المساعدة في الحفاظ على االحتالل بدالً من قيادة المقاومة، وبفضل أوسلو، أصبحت إسرائيل 
طبيعية في المنطقة، في حين أنه من المفارقة أن الفلسطينيين قد وجدوا أنفسهم يتحولون إلى جسم غريب«.

http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
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مقدمة
كان مصدر إلهامي لكتابة »إسرائيل والشرق األوسط بعد أوسلو: األمل أو اليأس« واقتراح استراتيجية إسرائيلية شاملة 
برئاسة  نتنياهو  بنيامين  بعد فوز  عاما  الـ91  ابنة  تواجهها هو محادثاتي مع حفيدتي  التي  التحديات  لمواجهة 
الحكومة عام 2015، فقد كانت حفيدتي »نعمة« قلقة ألن غياب عملية السالم يعني أن إسرائيل ستصبح معزولة 
بشكل متزايد، وأعربت عن اعتقادها أنه في حين أن شبابي جاء في مرحلة ما بعد الحرب في فيينا، وبعد االنتصار 
على ألمانيا النازية وحرب »االستقالل«، وكانت مرحلة مليئة باألمل فإن شبابها الذي تعيشه كئيب نوعا ما من فشل 
عملية السالم واالنتفاضة الثانية، والحروب في غزة ولبنان، وشعرت أن جيلها ال يعرف إلى أين الذهاب أو كيفية 

الوصول إلى هناك.
�ي  م لدي ة ف ط واس ب ا  ي ف لت ب ا  ف ري ي  �ف ام 1923  ي ع �ف ت  س أس ت ة  ي ون ي ه ة ص ي اب ب ة ش رك ي ح - ه بيتار  في  نشأت جدتها جوديث 
لمحاولة  تهدف  محادثاتنا  كانت  اليهودي،  البيت  حزب  مع  بأنه  سياسيا  يعرّف  تسفي  ألمها  وجدها   - كي  س ن وت اب ج
خلق أرضية مشتركة بين ما سمعته في منزلين مختلفين. فكرت في توضيح أن جيل أجدادها تأثر بشكل حاسم 
بالمحرقة، لذلك كان علينا أن نخلق القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أي تهديد. والثاني هو »كن إنساًنا« و أخبرت 

أوسلو: أمل أم يأس؟

.ترجمة وتحرير ومراجعة: أحمد مصطفى جابر و د. وسام الفقعاوي

بقلم / يائير هيرشفيلد
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نعمة أن جميع أجدادها األربعة ملتزمون باإلجماع بهذه المبادئ األساسية.
أوال: نحو موقف استراتيجي أقوى:

الذي  نعمة  جيل  ومع  عليها،  التفاوض  في  دوراً  لَعّبُت  التي  أوسلو  اتفاقية  على  عاًما  وعشرين  مرور خمسة  بعد 
يبحث عن إتجاه سياسي، أعتقد أن هذين المبدأين يمكن أن يستمرا في المساعدة على توجيه إسرائيل نحو موقف 
استراتيجي أقوى. ومن الناحية العملية أعتقد أنه يمكن ترجمتها إلى خمسة عناصر، بشكل طفيف: ترقية واستقرار 
تحالف إسرائيل مع الواليات المتحدة على أساس الحزبين على المدى الطويل. ومنع المزيد من التدهور بين إسرائيل 
وأوروبا، وتحقيق االستقرار وتحسين العالقة المتقلبة بين إسرائيل وجيراننا العرب، والتغلب على االنقسام الداخلي 
داخل إسرائيل، وتطوير شراكة فّعالة مع الشعب الفلسطيني، سيكون األمر صعًبا، لكن هناك العديد من العناصر - 

التي تم تأسيسها ألول مرة خالل اتفاقيات أوسلو - والتي يمكن أن تساعد في توجيه صناع القرار.
تحالفات  على  ولكن  المسلحة،  قواتنا  قوة  على  يبنى فقط  ال  إسرائيل  أمن  بأن  الفهم  العناصر  وراء هذه  يكمن 
األخالقية  المعايير  على  الحفاظ  على  وكذلك  جيراننا،  مع  والعالقات  وأوروبا  المتحدة  الواليات  مع  وعاملة  مستقرة 
العالية. من الناحية العملية، يعني هذا أيًضا عدم احتالل شعب آخر، بل البحث - مع الفلسطينيين - عن مخرج من 
المستنقع الحالي، شعرت نعمة وأنا أيضاً أن هذه العناصر يمكن أن تكون معززة ذاتياً: تحالف مطور ومستقر مع 
الواليات المتحدة وأوروبا يعزز أمن إسرائيل. عندما تكون أكثر أمنا يمكن إلسرائيل أن تسمح لنفسها ببناء عالقة 
أخالقية وكريمة مع الشعب الفلسطيني ومع جيراننا العرب، إن إسرائيل التي تلتزم األسس األخالقية العليا في نزاع 

معقد تعزز عالقتنا مع الواليات المتحدة وأوروبا وقوى أخرى، وتمكن من التواصل اإلنساني مع جيراننا.

العالقات االستراتيجية مع الواليات املتحدة:
والديموقراطيين،  الجمهوريين  من  مدعوم  المتحدة  الواليات  مع  كامل  استراتيجي  تفاهم  إلى  إسرائيل  تحتاج 
فالرابطة بين البلدين قوية، وهناك قدر كبير من التعاون بين جميع المستويات تقريبا من الوكاالت الحكومية من 
كال الجانبين، وتنفذ االتحادات اليهودية أكثر األعمال قيمة مع إسرائيل ولمصلحتها، مع ذلك، فإن االنقسام الداخلي 
المتنامي داخل الواليات المتحدة يخلق مخاطر خطيرة إلسرائيل، من كال الجانبين. على سبيل المثال، في أعقاب لقاء 
مع تجمع جمهوري يميني - الذي أعرب فيه جميعهم عن مشاعر قوية تجاه إسرائيل - قال لي محرر يهودي عن 
المحافظين األمريكيين: ›‹ يائير، ال تثق بهؤالء الناس، أنا كبرت معهم، إنهم يحبون إسرائيل طالما أنكم تصنعون 
الحرب مع العرب والمسلمين، ولكن ليس أكثر من دقيقة”. وفي الجانب الديمقراطي، فإن الكراهية للرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وسياساته كبيرة جداً، لدرجة أن السياسيين اليساريين هم الذين حرضوا الفلسطينيين على رفض مواقف 

القيادة األمريكية، يقبلون وما هو مطلوب هو حوار استراتيجي ثنائي جاد. 
في الماضي، تفاوضت كل حكومة إسرائيلية تقريباً على مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الواليات المتحدة، لكن هذا 
لم يكن ألكثر من عقد من الزمان، يجب التفاوض حول مذكرة التفاهم هذه لتكون دائمة ويجب التوصل إليه مع 

الجمهوريين والديمقراطيين.

عالقة إسرائيل بأوروبا:
العالقات بين إسرائيل وأوروبا هي أكثر تعقيدا بكثير، وهناك فرصة أنه إذا أصبح جيريمي كوربن رئيس الوزراء 
البريطاني فإن ظاهرته يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء أوروبا، ويبدو أن االتحاد األوروبي حريص أكثر من الالزم 
على التعامل مع إيران، على الرغم من تدخلها اإلقليمي، والحشد العسكري، والخطاب العدواني ضد إسرائيل، وفي 
نفس الوقت هناك أساس قوي للتعاون، وأكد خطاب أنجيال ميركل أمام الكنيست 2008 التزامها بأمن إسرائيل، 
والعديد من القيم المشتركة بين ألمانيا وإسرائيل )وبالتبعية بين أوروبا وإسرائيل(. وأكدت ميركل أن »كل واحد منا 
األلمان واإلسرائيليين على حد سواء، وجميع شعوب هذا العالم، نعيش فترة تغيير جذري و يتم طرح النظام العالمي 
من جديد، وهناك فرصا كبيرة و مخاطر كبيرة... نحن بحاجة إلى النظر فيما وراء الحدود الوطنية لخلق وعي عالمي 
مشترك للتحديات الرئيسية التي تواجه عالمنا - مثل ضمان الرخاء وتوزعه بصورة عادلة، وحماية مناخنا، ومحاربة 

http://hadfnews.ps/post/43518/<062F><0648><0646><0627><0644><062F>-<062A><0631><0627><0645><0628>
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التهديدات الجديدة التي تطرح من اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل«، وختمت بالتنبيه على الكنيست أن »ألمانيا هي 
أقوى المدافعين عن رؤية دولتين في حدود آمنة وسالم، للشعب اليهودي في إسرائيل والفلسطينيين في فلسطين«.

توفر هذه األفكار أساًسا صلًبا إلجراء حوار استراتيجي مكثف وشامل بين إسرائيل وأوروبا، وهناك العديد من المصالح 
المشتركة الجوهرية وبدون حوار استراتيجي جاد سوف يخسر كال الطرفين، على الرغم من أن إسرائيل سوف تكون 

الخاسر األكبر.

عالقات إسرائيل مع العالم العربي:
اليوم فرصة  العالم العربي واإلسالمي هي حيوية إلسرائيل، وهناك  إن تفاهمات استراتيجية طويلة األمد مع 
للوصول إلى مثل هذه التفاهمات، فالقيادة السياسية في مصر واألردن والمملكة العربية السعودية، وكذلك في 
لنا وهم يحتاجون إلى تسوية مع إسرائيل،  العون  المتحدة والبحرين وغيرها، يمدون يد  العربية  دولة اإلمارات 
ولكن تحالًفا مستقرًا ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن اتفاق مع الفلسطينيين، مرة واحدة، حيث ال توجد شرعية 
عامة في هذه الدول إلقامة عالقات وثيقة مع إسرائيل دون اتفاق إسرائيلي فلسطيني. ال يمكن لهذه الدول 
تجاهل القضية الفلسطينية، وال فرض حل عليهم، يمكنهم المساعدة عندما يطلب اإلسرائيليون والفلسطينيون 

معا دعمهم.
إن التحالف اإليراني السوري مع حزب اهلل والميليشيات الشيعية األخرى )وإلى حد معين حماس( أيضا يهدد الدول 
أكثر  عالقة  لبناء  مهمة  فرصة  ويفتح  معها  االقتصادية  والعالقات  األمن  بناء  على  ويساعدنا  السنية،  العربية 
استقرارًا، لكن هناك خطر قد تفوته إسرائيل من هذه الفرصة هو تجاهل تركيا، على الرغم من كونها العًبا مهًما 

في الشرق األوسط، وعدم شملّها في تحالف سني محتمل يمكن أن تقيمه إسرائيل، ال يعتبر أمرا إيجابيا.
األمن  مجلس  قبل  من  مني  ُطلب   2015 عام  الدبلوماسية،  العالقات  تجديد  على  الرسمية  المفاوضات  خالل 
القومي اإلسرائيلي، إقامة حوار على مسار ثان الستكشاف إذا كان الرئيس التركي رجب أردوغان ينوي بعد االتفاق 
المرجح أن  العالقات من  العالقات مع إسرائيل، وبعد مناقشات استمرت أكثر من عام، توصلت إلى أن  تحسين 

تتدهور وأوصيت بقطع المحادثات.
تريد الدول العربية التي تسعى إلى التحالف مع إسرائيل تحسين العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية في حين 
أن الدول األخرى، مثل إيران وتركيا، ستحاول التحريض على العداء بين إسرائيل والفلسطينيين، أو حتى تدريب 
ودفع ثمن األعمال اإلرهابية، واستخدام القضية الفلسطينية لخدمة تطلعاتهم اإلقليمية، وبالتالي يتعين على 
الحاسم  العامل  عموما، سيبقى  ولكن  التحالفات،  تغيير  باستراتيجية من خالل  الدوام  على  تعمل  أن  إسرائيل 

عالقتنا مع الشعب الفلسطيني.

التغلب على االنقسام الداخلي داخل إسرائيل:
إن إيجاد دعم داخلي كاٍف داخل إسرائيل الستراتيجية بناء السالم مع الفلسطينيين أمر ضروري، إذا كانت إسرائيل 
ستنهي سيطرتها على الفلسطينيين، وهناك كثير من الحجج القائلة بأن مجتمع المستوطنين في إسرائيل 
يجعل هذا الفهم مستحيالً، لكن مجتمع المستوطنين والقيادة الحاخامية الدينية الوطنية ليسوا متجانسين، 
ويمكن تقسيمهم سياسياً ومفاهيمياً إلى خمس مجموعات: األولى، تدعم حل الدولتين من أجل تعزيز الهوية 
اليهودية إلسرائيل، وهي مقتنعة بأن نشاطهم »الريادي« سيساعد إسرائيل على تحديد تقسيم إقليمي أكثر 
مالءمة وأماًنا، و تسعى المجموعة الثانية - التي يرأسها بشكل رئيسي رؤساء المجالس اإلقليمية - إلى التعاون 
االقتصادي واالجتماعي الوثيق مع جيرانها الفلسطينيين، معتبرة أنها مصلحة مشتركة. أما المجموعة الثالثة، 
التي تتعامل بشكل أساسي مع الجيل األصغر، فتريد رؤية ما إذا كان من الممكن دمج منازلهم في إقليم دولة 
إسرائيل المعترف به إقليمياً ودولًيا في اتفاقية مستقبلية، وهناك مجموعة رابعة تعارض بشدة حل الدولتين، 

http://hadfnews.ps/post/44703/<0645><0635><0631>
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لكنها تخبر من يتحدث معها أنه إذا تمت الموافقة على مثل هذا االتفاق عن طريق االستفتاء أو االنتخابات، 
فسيقبلون به. المجموعة األخيرة هي المتطرفين المتشددين الذين سيقاتلون ضد حل الدولتين في ظل جميع 

الظروف، وهم أقوياء للغاية على الجبهة السياسية.
هذه التعددية تجعل التحدي السياسي أمام إسرائيل معقدا، تريد المجموعات البراغماتية الثالثة األولى، التي قد 
تدعم حل الدولتين، أن تعرف ما ستحصل عليه في المقابل، قبل أن تلتزم به عالنية، وفي نفس الوقت، فإن الجماعتين 
األيديولوجيتين المتطرفتين اللتين تعارضان بشدة نموذج الدولتين لهما اليد العليا وتسيطران على االنضباط العام. 
التزام  الداخلي مع مجتمعات المستوطنين في السعي إلى  الحوار  هناك حاجة إلى ثالثة إجراءات أساسية: مواصلة 
الفلسطينيين  مع  ثنائي  حوار  في  والقادة  المستوطنين  من  نخبة  وإشراك  الخمس،  الركائز  باستراتيجية  مشترك 
ونظراء من عرب ومسلمين آخرين، ومتابعة حملة عامة أوسع تستهدف السكان اإلسرائيليين والفلسطينيين بشكل 
عام، دعماً لحل الدولتين، وأنا مقتنع بأن المجتمعات اليهودية في الخارج والجهات الفاعلة الدولية من أنحاء كثيرة 

من العالم يمكن تعبئتها لتقديم الدعم الالزم.
تطوير شراكة فعالة مع الشعب الفلسطيني:

البحث عن أرضية مشتركة مع الفلسطينيين سيكون صعباً، فالعالقات اإلسرائيلية الفلسطينية مثقلة باألعباء، 
بسبب روايات متناقضة لعملية السالم وفشل اتفاقات أوسلو. نحن لدينا الحجة اإلسرائيلية ونؤمن )ليس بدون 
سبب وجيه( بأن الحكومات اإلسرائيلية السابقة قدمت السالم، وفي المقابل حصلنا على اإلرهاب والعنف، بينما 
الفلسطينيون يستهجنون ويؤمنون )ليس بدون سبب وجيه(، بأن إسرائيل خدعتهم، وفي حين عرضت للوصول 
إلى السالم، توسعت المستوطنات وتم الحفاظ على االحتالل بوسائل مختلفة، هذا هو السرد السائد وهو يجعل 

من الصعب على القيادة السياسية على جانبي االنقسام تبني نهج توفيقي.
للتغلب على هذا، نحتاج إلى إعادة صياغة سرد مشترك للسالم، إذا نظرنا إلى الوراء في تسعينات القرن العشرين 
- من خالل فيلم وثائقي بعنوان »يوميات أوسلو« - يمكن للمرء أن يرى سرًدا مشترًكا لسنوات أوسلو. يستطيع 
نوا أساًسا لرواية مستقبلية مشتركة، والتي ال شك في أنها  نشطاء »المسار الثاني«، بل ويجب عليهم، أن يكِوّ

ستستمر من خالل اقتراح السالم من جانب الواليات المتحدة وغيرها من القوى الرباعية.

ثانيا: كيف نعيد تمكين مسار أوسلو؟
هناك خمسة مبادئ كانت جزًءا من مفهوم أوسلو األصلي، الذي قد يكمل هذه العملية ويجعلها ممكنة:

التدرج:
ال يمكن حل النزاع الذي استمر ألكثر من مائة عام في »حل سريع« واحد، سوف يستغرق انتقال منظمة التحرير 
الفلسطينية من حركة ثورية إلى بناة الدولة بعض الوقت، ولنذكر بأن بناء مؤسسات الدولة اإلسرائيلية استغرقـ27 
علماء  وقتاً.  الماضي سيستغرق  جروح  تضميد  فإن  وعليه،  الدولة،  إعالن  قبل   )1948 إلى   1929 )من  سنة 
السياسة والسياسيون الذين يريدون نتائج سريعة يحتجون على التدرج، بأن المفسدين قد يتسببون في نكسة 
تلو األخرى - هذا صحيح - وتؤدي بنا »عملية تحول النزاع« التدريجية إلى أسفل طريق وعر، ومع ذلك، هذا في 

حد ذاته ال يعني أن »الحل السريع« ممكن.
أثبتت األدلة مرارًا وتكرارًا أن كل محاولة »لحل سريع« أو »نهج كل شيء أو ال شيء« قد فشلت بشكل متكرر، لقد 
فشل تفاهم بيلين أبو مازن، وفشل عرض سالم رئيس الوزراء أيهود باراك الذي أيده الرئيس بيل كلينتون، كما 
فشلت محاولة رئيس الوزراء أيهود أولمرت، وكذلك محاوالت وزير الخارجية جون كيري، كل هذه المقاربات »كل 
شيء أو ال شيء«، تسببت فقط في مزيد من اليأس وعززت »المعرفة العامة« على جانبي االنقسام أنه ال يوجد 

شريك للسالم على الجانب اآلخر.
النهج التدريجي صعب، ولكنه قابل للتطبيق، إذا تم دمجه مع العناصر األخرى المشار إليها هنا، إنه يخدم أيضا 

مصلحة إسرائيل والحاجة إلى إقامة تعاون أمني فّعال مع الفلسطينيين وجيراننا العرب اآلخرين.
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تمكين الفلسطينيين وتحويلهم:
التحتية  والبنية  الضرورية،  الدولة  الفلسطيني، وبناء مؤسسات  التمكين  المسار تسهيل  يجب على مثل هذا 
الفخر  الفلسطينيين  من  التالي  للجيل  توفر  أن  يمكن  ضخمة  مهمة  الدولة  بناء  إن  فلسطين،  لدولة  المادية 
والكرامة والمساعدة في تهميش قوى التطرف، وما من شك في أن مقاربة »اإلصالح السريع« في ظل الظروف 
الحالية ستخلق »دولة فاشلة«، بالنسبة للشعب الفلسطيني وإسرائيل والدول العربية المجاورة والمجتمع الدولي، 
مصلحة  وهو  ومتجاورة  ومزدهرة  ناجحة  فلسطينية  دولة  إلنشاء  مًعا  العمل  علينا  هنا  كارثة،  هذه  وستكون 

مشتركة لجميع األطراف، ويخلق بوضوح وضًعا مربًحا للجانبين.
التعاون األمني:

تعاونت قوات الدفاع اإلسرائيلي مع قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل فّعال خالل السنوات العشر 
الماضية، ومع ذلك، وبدون عملية جدية لبناء السالم، فإن شرعية التعاون األمني   تبدأ تفقد قوتها، ويحتاج القادة 

إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان استمرار التعاون.
التعاون اإلسرائيلي الفلسطيني واملصالحة:

كجزء من مفاوضات أوسلو، كتبت »الملحق الثالث« و »الملحق الرابع« من إعالن المبادئ، وتتضمن هذه الوثائق 
قائمة طويلة للتعاون والمصالحة، و رئيس الوزراء اسحق رابين لم يغير كلمة واحدة، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي 
إجراء، أو اتخاذ إجراءات قليلة لتنفيذ هذه العناصر من اتفاقات أوسلو، وفي إطار التحالف من أجل السالم في 
الشرق األوسط )يوجد حالياً أكثر من 90 منظمة غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية، تعمل على إنهاء التشهير 
المتبادل وتنسيق التعليم من أجل السالم والمشاركة في حوار ديني بين األديان، وتعزيز التعاون عبر الحدود، 
وفي العديد من هذه األنشطة يتم إشراك مجموعات من المستوطنين والقادة والحاخامات، ومع ذلك، لم تقدم 
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الدعم االستباقي الضروري، ويمكن إلسهام المجتمع اليهودي في الخارج، 

باإلضافة إلى المجتمع الدولي، بمشاركة أكبر استباقية وداعمة، أن ُيحدث تغييراً حاسماً. 
في هذا السياق، قد نتذكر أن االتحاد األوروبي قدم دعماً سياسياً ومالياً موسعاً لألنشطة بين الشعوب في أيرلندا 

الشمالية، األمر الذي كان له تأثير حاسم للغاية.
دمج السالم في سياق إقليمي أوسع:

من الناحية النظرية، فإن هذا يمثل مصلحة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة، وفي حوار غير رسمي مع نظراء 
فلسطينيين شاركت فيه، تم طلب الدعم اإلقليمي على ثالثة مستويات مختلفة: تطوير التعاون األمني   اإلقليمي 
ضد المفسدين، ودعم جهود بناء الدولة الفلسطينية، وتقديم حوافز سياسية لكل من إسرائيل والفلسطينيين 

على الطريق إلى األمام.

الخالصة
ال شيء من هذا سيكون سهال. ناقشت في كل من محادثاتي مع نعمة وفي الكتاب، قوى التطرف في كال الجانبين، 

وكذلك التطورات اإلقليمية التي نشرت رياح الحرب. 
غالباً ما تكون المنفعة السياسية قصيرة المدى أكثر قوة من التمسك بالحاجة اإلستراتيجية لبلد ما، ومن المناسب 
سياسيا أن يحرض أحد ضد اآلخر، وبواسطة الوسائل الشعبوية، لتقوية القاعدة السياسية الخاصة، من أجل الحفاظ 
على السلطة، تبدو كل الوسائل مشروعة، حتى لو أدت إلى مسيرة من الحماقة من شأنها إضعاف إسرائيل بال مبرر، 
السياسي، ويتعلق األمر بإنشاء إطار يمكنه تمرير ما أسميه  النشاط  لكن إلى حد كبير، كتابي هو نداء من أجل 
»االختبار الثالثي ”خلق ”المفهوم” السياسي الذي يمكن أن تتشاركه أغلبية في إسرائيل، واألغلبية في فلسطين، 
بناء على مفهوم ”التحالفات” الداخلية والثنائية واإلقليمية والدولية، وبناء على ذلك خلق ”القدرة”، إلحداث التغيير 

المطلوب”. 
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مالحق



 136

حصاد ربع قرنأوسلو

 كشف مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن حجم
 التوسع االستيطاني تضاعف بنحو أربع مرات، بعد مرور ربع قرن على

توقيع اتفاق »أوسلو«.
 وقال المركز في بياٍن له، أن »عدد المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي
 الضفة الغربية وقطاع غزة تضاعف من 441 مستوطنة قبل توقيع اتفاق أوسلو
 إلى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية اليوم أي في العام 8102«، في حين
 أشار إلى تضاعف »عدد المستوطنين اليهود في األراضي الفلسطينية المحتلة
 عام 7691 بأكثر من ثالث مرات وارتفع من 000,252 قبل أوسلو )عام 3991(

إلى حوالي 000,438 مستوطن اليوم )في العام 8102(«.
 وتابع: »مساحة األراضي التي تم االستيالء عليها لصالح االستيطان اليهودي،
 والتي كانت تبلغ مساحتها قبل اتفاق أوسلو حوالي )000,631( دونًما أصبحت
 حوالي )000,005( دونم أي بزيادة قدرها حوالي 863% مقارنة ما كانت عليه«،
وإنشاء الضفة،  أوصال  تقطيع  في  أمعن  اإلسرائيلي  »االحتالل  أن   ُمضيًفا 
التجمعات وعزل  للفصل  حاجًزا  حوالي )938(  ونشر  العنصري،  الفصل   جدار 

الفلسطينية بعضها عن بعض«.
 كما واعتبر أن ما »يحدث اليوم لتجمع بدو الجهالين في خان األحمر من قرار
 جائر بالهدم والترحيل ُيشكل عنواًنا صريًحا يعبر عن عقلية االحتالل التوسعية
تدعمها االحتالل  حكومات  أن  الشرعي  بالوجه  »ثبت  أنه  ُموضًحا   العنصرية«، 
 حكومات الواليات المتحدة األمريكية استخدمته )اتفاق اوسلو( كخديعة من

أجل االلتفاف على ثوابت القضية الفلسطينية«.
 وتوافق اليوم ذكرى مرور 52 عاًما على توقيع اتفاق »أوسلو« المشؤوم، ما بين

 منظمة التحرير الفلسطينية وكيان االحتالل الصهيوني.

 ملحق )1(
كم تضاعف االستيطان منذ توقيع »أوسلو« ؟
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 أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياًنا يف ذكرى مرور خمسة
،)1993 أيلول/ سبتمبر   13( أوسلو  اتفاق  التوقيع ىلع   وعشرين عاًما ىلع 
 قالت فيه »غًدا يمر خمسة وعشرون عاًما ىلع التوقيع ىلع اتفاق أوسلو الذي
 أفضى إلى تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتجزئة األراضي املحتلة عام
 1967 وتحويلها إلى معاقل وبانتوستانات، تشير لها الوقائع االستيطانية، وبما
 يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مرجعية حدودها القرارات الدولية الصادرة
القدس وعاصمتها   1967 حزيران/يونيو   4 حدود  ىلع  دولة  املتحدة،  األمم   عن 
 الشرقية، وحق الالجئين يف العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها

منذ العام 1948«.

 وقالت أن »خمسة وعشرون عاًما ىلع اتفاق أوسلو املدمر استراتيجًيا، اتفاق الفشل والرهان
 الخاسر ىلع أوهام العودة للمفاوضات العبثية بشروطها القديمة، مفاوضات »الباب الدوار«
 الذي استغلته إسرائيل البتالع األرض ومصادرتها وتهويد القدس وتكثيف االستيطان إضافة
 إلى سياسات القتل وتدمير االقتصاد الفلسطيني، والتهجير والتشريد وآخرها قرار هدم قرية »
 خان األحمر «، حيث تضاعف االستيطان اإلسرائيلي يف القدس املحتلة والضفة الفلسطينية

ثماني مرات، وتضاعف عدد املستوطنين بشكل كبير من 73 ألف إلى 857 ألف مستوطن«.
اإلسرائيلي االستيطان  »معطيات  أن  الهدف«،  »بوابة  وصل  لها  بياٍن  الجبهة يف   وأوضحت 
 يف الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وحزامها الجغرايف، بعد عودة االحتالل اإلسرائيلي
 الدموي املباشر الى املنطقتين املصنفتين »أ« و »ب« يف نيسان/ ابريل 2002، »تؤكد أن هذا
 االتفاق، لم يكن »اختراًقا نحو السالم« بحسب االدعاء الصهيوني حينها، بل لتمرير ما يسمى
إلى أراٍض محتلة  من  أوسلو  اتفاق  بعدما حولها  الفلسطينية  األرض  الواقع« ىلع  »األمر   بـ 
 مناطق متنازع عليها يتم حلها عبر طاولة املفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،
 تحت سقف االنفراد األميركي، وبدون رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية يف مجلس األمن

الدولي«.
 وشددت الجبهة ىلع »أن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن مع كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب
 عن خطته يف »صفقة العصر« التي يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة، ما أسقط
والالجئين واالستيطان  القدس  إزاحة  بعد  الفلسطينية،  الرسمية  للقيادة  الفاشلة   الرهانات 
السفارة ونقل   )2017/12/6( إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  االعتراف  من  املفاوضات،  طاولة   عن 
 األميركية من تل أبيب إلى القدس )2018/5/14(، ووقف املساهمة األميركية يف تمويل وكالة
وظائفها لنقل  والضغط  مواردها،  وتجفيف  تفكيكها  أجل  من  والضغط   )2018/8/3(  األونروا 
الالجئ مكانة  تعريف  وإعادة  تفويضها،  وإنهاء  لحلها  تمهيًدا  املضيفة  للدول   وخدماتها 

ملحق )2(
 الديمقراطية« تدعو لتبني استراتيجية »الخروج من«

»اتفاق أوسلو
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 واقتصارها ىلع الذين هجروا يف العام 1948 دون ذريتهم والبالغ عددهم 40 ألفًا من أصل
إليها يف إسرائيل بضم املستوطنات  االستيطان وحق  واالعتراف بشرعية   6 ماليين الجئ، 
 مفاوضات الحل الدائم، وتجميد املساعدات املالية األميركية عن السلطة الفلسطينية التي
 تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية، ووقف الدعم ملستشفيات القدس بـ 25

مليون دوالر سنوًيا، وإغالق مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن«.
التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الفلسطينية إلى تبني  ودعت الجبهة الديمقراطية »اللجنة 
الفشل من  قرن  ربع  بعد  أوسلو«،  اتفاق  من  »الخروج  دة  وموحَّ جديدة  وطنية   استراتيجية 
 وزرع األوهام، إن االستراتيجية الوطنية البديلة، تقوم ىلع تطبيق قرارات املجالس املركزية
 ))الدورة 27 يف 2015/3/5( + )الدورة 28 يف 1/15/ 2018(( واملجلس الوطني يف الدورة الـ 23
 )4/30–2018/5/4(، وطي صفحة »رؤية الرئيس« يف )2018/2/20(، ألنها مبنية ىلع أوهام
 العودة والرهان الفاشل ىلع بقايا اتفاق أوسلو التي نسفها ترامب يف »صفقة العصر«، ما

يتطلب:
 1. اإلعالن عن سحب االعتراف بإسرائيل بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية ىلع

الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
 2. اإلعالن عن وقف التنسيق األمني مع سلطات اإلحتالل ، وقًفا تاًما، بكل ما يستدعيه هذا
الفلسطينية، بقرار من  األمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف األجهزة األمنية 

املجلس املركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
 3. اإلعالن عن بدء فك االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي، وتكليف الجهات واإلدارات املختصة يف
 م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، يف سقف زمني مدته ستة أشهر، اتخاذ اإلجراءات الضرورية،
العاملة اليد  سحب  ذلك  يف،  بما  التنفيذ.  موضع  القرار  هذا  لوضع  مدروسة،  خطوات   عبر 
بالشيكل التعامل  ووقف  »اإلسرائيلي«  املنتج  ومقاطعة  املستوطنات،  من   الفلسطينية 

»االسرائيلي«.
4. اإلعالن عن البدء باستعادة سجل السكان وسجل األراضي من اإلدارة املدنية.

أشكال كل  وفك  والتزاماتهما،  باريس،  وبروتوكول  أوسلو  باتفاق  العمل  وقف  عن  اإلعالن   .5 
 االرتباط بالجانب »االسرائيلي«، باعتباره إحتالاًل عسكرًيا، وإستعماًرا إقتصادًيا وإستيطانًيا ألرضنا

وشعبنا.
 6. اإلعالن عن نقل القضية الوطنية إلى األمم املتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية
 العاملة يف األمم املتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة ملؤتمر دولي تحت رعاية األمم
 املتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس األمن الدولي، ورسم خطة زمنية

للبدء يف تنفيذ هذه الخطوات.
 7. نقل ملفات الجرائم »االسرائيلية« إلى محكمة الجنايات الدولية يف إطار سقف زمني محدد

وملزم للجنة التنفيذية.
االنقسام واستعادة العمل ىلع تجاوز  بيانها، حرصها »ىلع  الجبهة يف ختام   كما وأكدت 
 الوحدة الداخلية وتعزيز املوقع التمثيلي الشامل لـ م.ت.ف بموجب قرارات االجماع الوطني
،)2017/11/22( القاهرة  تفاهمات  إلى  وصواًل   ،)2005( القاهرة  الوطني يف  الحوار  مؤتمر   منذ 
اجتماع ومخرجات   ،)2013+2011+2009( املصرية  العاصمة  يف  الوطني  الحوار  بجوالت   مروًرا 

اللجنة التحضيرية يف بيروت )كانون الثاني/ يناير2017(«.
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 دعا عضو اللجنة املركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، إلى »نقاش
الكارثة. عن طريق مجابهة هذا املشروع اتفاقية أوسلو  آثار   وطني معّمق لكيفية الخالص من 

الخبيث من جذوره بمشروع وطني متكامل«.

 ودعا إلى »أوسع حملة قومية ودولية ملقاطعة العدو ومؤسساته ومواجهة كل أشكال التطبيع واللقاءات
مع الكيان«.

واإلسالمية الوطنية  الفصائل  نّظمته  الذي  الوطني  املؤتمر  يف  الثوابتة،  ألقاها  كلمة  خالل  هذا   جاء 
التحرير أوسلو، بين منظمة  اتفاق  الخميس، ملناسبة مرور ربع قرن ىلع توقيع  اليوم   يف قطاع غزة، 

الفلسطينية وكيان االحتالل.

 ووّجه الثوابتة انتقادات شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية والقيادة املتنّفذة فيها، ُمحّمال املسؤولية
 التاريخّية والسياسية وتداعيات اتفاق أوسلو ملن وّقع عليه. وقال »استهدفت أوسلو القفز عن األسئلة
 الوطنية الكبيرة املتمثلة يف حقوقنا الثابتة، وىلع رأسها حق العودة، وأنتجت كياًنا مسًخا ذلياًل وتابًعا

لالحتالل«.

 وأضاف »أّن االتفاق املشؤوم سعى إلى تمزيق أهم إطار وطني فلسطيني، وهي منظمة التحرير، عبر
التفّرد لسياسات  أسيرة  حاكورة  ملجّرد  تدريجًيا  تحّولت  حتى  ألوسلو،  كعربون  الوطني  امليثاق   إلغاء 
ُتمّثل قّلة الوطني  اليوم وعبر إجراءات تخالف اإلجماع  أّن »السلطة أصبحت   والهيمنة والفساد«، وتابع 

قليلة متنفذة«.

قضيتنا تعترض  التي  »إّن املخاطر  بالقول  املتأّزمة،  الوطنية  والحالة  أوسلو،  بين  الثوابتة   وربط 
حقوقنا ىلع  األمريكية  واإلدارة  الصهيوني  االحتالل  يشّنها  التي  العدوانية  الحرب  جّراء   الفلسطينية 
 كثيرة وغير مسبوقة، سواء يف محاوالت تمرير صفقة القرن وإجراءاتها الهادفة لتصفية حقوق الالجئين
الحياة التحديات واملخاطر ال يجب فصلها عن  . إن هذه  التوطين وحصار غزة وتهويد القدس   ومشاريع 
بها تمّر  التي  العميقة  واألزمة  الشرذمة  وحالة  لالنقسام  استمرارًا  تشهد  التي  الداخلية   الفلسطينية 
 القضية الفلسطينية، واستمرار اختطاف املؤسسة الوطنية جراء سياسة التفّرد والهيمنة وسيطرة الحزب
التآمري ىلع والذليلة املشهد  البائسة  الرجعية  أدوات  تتصّدر فيه  ُمتأزم  واقع عربي   الواحد، يف ظّل 

شعوبنا العربية«.

 واستدرك بالقول »إاّل أّنه ويف ظّل هذا النفق املظلم يسطع شعاع أمل متمّثل بحالة االندفاعية الثورية
 لجماهير شعبنا والتي عّبرت عنها يف استمرار التصدي البطولي عبر مسيرات العودة، قبل 25 أسبوًعا،

لتكون امتداًدا لنضال وشعلة شعبنا الوّضاءة يف مسيرة العطاء والتضحية«.

 وقال »لقد ُولدت اتفاقية أوسلو مشوهة تحمل بذورًا سامة وظّلت حبيسة أزمتها وفشلها، فقد جرى
االتفاق وّقع هذا  الفلسطيني ومؤسساته وقواه كافة. ومن  الشعب  وراء ظهر  أوسلو من  اتفاق   توقيع 

يتحمل وحده املسؤولية التاريخية والسياسية عنه، فماذا جنينا نحن من هذه االتفاقية الكارثية؟«.

 وتابع »لقد استهدفت أوسلو القفز عن األسئلة الوطنية الكبيرة املتمثلة يف حقوقنا الوطنية الثابتة،
السيادة من  مقومات  أية  تمتلك  ال  مسخ  دولة  تحقيق  محاولة  عبر  وذلك  العودة،  حق  رأسها   وىلع 

ملحق )3(
 الشعبية تدعو لشّق طريق نضالي جديد أساسه

املقاومة والشراكة الوطنّية

http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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 والنهوض، أنتجت كياًنا مسًخا ذلياًل وتابًعا لالحتالل، ولعل قانون القومية الذي أقره كنيست العدو، هو
 أحد حلقات تصفية القضية التي بدأت بتوقيع اتفاقية أوسلو. بمعنى أن هذه االتفاقية كانت املقدمة

التي أتاحت للعدو قضم حقوقنا الوطنية.«

 وشّدد ىلع أّن »ما جرى يف أوسلو ال يخرج عن كونه مشروًعا سعى لفرض مزيٍد من الرضوخ السياسي
 واالقتصادي ىلع املنطقة، حيث أّدى لوجود حالة من التشابه بين االحتالل، ووظيفة السلطة الفلسطينية
 لصالح االحتالل، وبلغ أوج انحطاطه بإلغاء امليثاق الوطني ومصادرة شرعية وصالحيات املنظمة لصالح

السلطة.«

ركائزه وحّولت مسألة الوطني من  الحوار  وأفرغت مضمون  واالنقسام  التمزق  أوسلو من حالة   كما عززت 
 الوحدة الوطنية ملجرد ورقة مناورة وليست نهًجا وطنًيا ثابًتا منظًما لفعل الحركة الوطنية الفلسطينية

بتّياراتها.

 وقال عضو اللجنة املركزية العامة للشعبية »لقد وجد شعبنا نفسه يف ظل اتفاقية أوسلو والتزاماتها
 بين كماشة االحتالل ومخططات التصفية من جانب وممارسات السلطة وأجهزتها األمنية وتوّرطها أكثر

يف أوسلو من جانب آخر.. وهذا فاقم املعاناة التي تعيشها الجماهير والقضية الوطنية«.

التطبيع أشكال  كل  ومواجهة  ومؤسساته  العدو  ملقاطعة  ودولية  قومية  حملة  أوسع  إلطالق   ودعا 
 واللقاءات مع العدو املجرم وتعزيز الجهود يف خدمة حملة املقاطعة الدولية ضد االحتالل ومؤيديه

حول العالم.

الكارثة. عن طريق مجابهة االتفاقية  آثار هذه  الخالص من  لكيفية  إلى نقاش وطني معّمق   كما دعا 
 هذا املشروع الخبيث من جذوره بمشروع وطني متكامل وبمقاومة مؤسسة ىلع استثمار كامل لعناصر
 قّوتنا والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها األمنية واالقتصادية، ىلع طريق رسم استراتيجية وطنية

وكفاحية تعمل ىلع انتشال شعبنا من براثن هذه االتفاقية

 وأردف بالقول »إن تصاعد وتسارع وتيرة العدوان الصهيوأمريكي ىلع حقوق وثوابث شعبنا ويف ظّل عدم
 استخالص قيادة السلطة العبر من هذا النهج الكارثي بات يستدعي مّنا املسارعة يف بناء إستراتيجية
 وطنية تقوم ىلع مغادرة نهج أوسلو ومؤسساته والتحلل منها بشكل كامل لصالح تفعيل مؤسسات
الوطني.. وبرنامجها  بميثاقها  والتمسك  ديمقراطية شاملة  بنائها ىلع أسس  وإعادة  التحرير   منظمة 

وأولى الخطوات لذلك عقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الكل الوطني«.

 وشّدد ىلع ضرورة »التمسك بالقرار 194 كأساس قانوني لحّل قضية الالجئين الفلسطينيين وذلك ىلع
 قااعدة أن تلك القضية هي جوهر املشروع الوطني.. وبدون حّلها حاًل عادال وجدًيا فإّن الصراع يبقى قائًما
 ومستمًرا، وال توجد قوة أو قانون يبيح ألية قيادة سياسية التنازل أو شطب حق أي مواطن فلسطيني
 بالعودة إلى دياره التي ُهّجر منها بقوة اإلرهاب واملجازر، وهذا الحق ال يسقط بالتقادم أو تحت اختالل

موازين القوى، وأي محاولة للمساومة ىلع هذه الحقوق ستفشل وتتحطم ىلع صخرة صمود شعبنا«.

والنضال املقاومة  سنواصل  شعبنا،  أبناء  من  الوطنيين  كل  ومعنا  الشعبية  الجبهة  يف  »إننا   وقال 
 وتحشيد كل طاقاتنا من أجل تجاوز هذه االتفاقية املشؤومة وشّق طريق نضالي جديد، نبدأ فيه ببناء
 شرعيتنا الوطنية ىلع أساس املقاومة وإعالن نهاية عصر ومرحلة أوسلو ولألبد، شرعية قائمة ىلع
 أساس الشراكة الوطنية والدفاع عن الحقوق الثابتة ومواجهة مخططات تصفيتها، ويف مقّدمتها حق
 العودة والالجئين الفلسطينيين، وقضية القدس، بما يتطّلبه من تنظيم نضالي وجماهيري متواصل يف
 تجمعات شعبنا يف الوطن والشتات، وإبداع األشكال املالئمة، سواء مسيرات العودة أو االشتباك املفتوح
 مع االحتالل لتفعيل جماهير املخيمات والدفاع عن حقهم الثابت يف العودة، وكسر الحصار وإنهاء جميع
 أشكال املعاناة ىلع طريق العودة والتحرير، فال خيار أمام شعبنا إال التمسك بخيار املقاومة والوحدة،
 لدحر كل املخططات املشبوهة ومواجهة كل ممارسات وجرائم االحتالل، يسقط أوسلو وكل املشاريع

االستسالمية.«
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 طالبت الفصائل الوطنية واإلسالمية يف قطاع غزة السلطة الفلسطينية
اتفاق أوسلو، وسحب االعتراف بكيان االحتالل، والتحلل من  بمغادرة نهج 

كل االتفاقيات التي مّست باملبادئ الوطنية.

القوى بمدينة غزة، يف نّظمته  لها خالل مؤتمر وطنّي   ويف كلمٍة ُمشتركة 
 ذكرى مرور 25 عاًما ىلع توقيع اتفاق أوسلو، شّددت الفصائل ىلع أّن االتفاقية
بالتوسع وسحمت  الفلسطينية،  القضية  ظهر  يف  طعنة  شكلت   املشؤومة 

االستيطاني وكرست التطبيع مع االحتالل.

 ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، وإعادة ترتيب واجتماع اإلطار
القيادي املؤقت ملنظمة التحرير الفلسطينية بحضور القوى والفصائل كافًة.

 وأّكدت ىلع أّن خيار املقاومة هو الخيار األمثل لتحرير فلسطين وانتزاع الحقوق،
باعتبارها فرصة لتشمل كل فلسطين  الكبرى  العودة   داعيًة الستمرار مسيرات 

إلعادة الوحدة ىلع أساس خيار املقاومة.

وكذلك الفلسطينية،  الفصائل  وممثلون عن معظم  قادة  املؤتمر   وشارك يف 
وإسالمية ووطنية  ُمجتمعية  وشخصيات  للمقاومة،  العسكرية   األجنحة 
خارج من  لشخصيات  الفيديوكونفرنس  عبر  مشارَكات  جانب  إلى   ومسيحية، 

الوطن.

الكامل الرفض  ىلع  املشاركون  أّكد  الوطني،  للمؤتمر  الختامي  البيان    ويف 
الجنائية للمحكمة  التوجه  إلى  ودعوا  الالجئين،  لقضية  التصفوية   للمشاريع 

الدولية ملحاكمة قادة االحتالل بدون مماطلة.

 كما أّكدوا ىلع رفض نقل السفارة األمريكية إلى القدس املحتلة، التي ستبقى
عاصمة فلسطين األبدية.

غزة، قطاع  عن  العقوبات  لرفع  الفلسطينية  السلطة  املجتمعون  ودعا   هذا 
األمني للتنسيق  إدانتهم  الضفة املحتلة، ُمجددين   وإطالق يد املقاومة يف 
مع االحتالل الصهيوني. وُمؤكدين الدعوة الستمرار مسيرات العودة يف القطاع.

 ملحق )4(
البيان الختامي للمؤتمر الوطني في ذكرى أوسلو: 

دعوة للوحدة الوطنية والتمّسك بخيار املقاومة

http://hadfnews.ps/post/43525/<063A><0632><0629>
http://hadfnews.ps/post/44693/<0641><0644><0633><0637><064A><0646>
http://hadfnews.ps/post/46702/<0627><0644><0642><062F><0633>
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 بلغ عدد األسرى القدامى املعتقلين يف سجون االحتالل »اإلسرائيلي« منذ
 ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو إلى 28 أسيًرا نصفهم من داخل األراضي املحتلة

.عام 1948

 وقالت هيئة شؤون األسرى واملحررين يف تقريٍر لها، إن 12 أسيًرا من القدامى من
أبو مخ ورشدي  وإبراهيم  يونس  وماهر  يونس  كريم  املحتل، وهم:  الداخل   سّكان 
سرساوي وسمير  الخطيب  وبشير  جابر  أبو  وأحمد  بيادسة  وإبراهيم  دقة   ووليد 

.وإبراهيم اغبارية ومحمد اغبارية ويحيى اغبارية ومحمد جبارين

 ولفتت الهيئة إلى أن أسرى الداخل و القدس يتعرضون لحالة مضاعفة من التمييز
القسري االزدواج  هذا  جراء  لهويتهم  باهًظا  ثمًنا  دفعوا  حيث  املعاملة،   وسوء 
السجناء معاملة  عوملوا  هم  وال  كمناضلين،  حقوقهم  أخذوا  هم  فال   للجنسية، 

.اليهود

الوطنية للسلطة  السماح  الدوام  ىلع  ترفض  كانت  »اسرائيل«  أن  إلى   ونوهت 
 الفلسطينية باملطالبة بهم، كما لم تقبل التفاوض بشأنهم، بحجة أنهم »يحملون

.”الجنسية االسرائيلية

 جاء تقرير الهيئة بعد إفراج سلطات االحتالل عن األسير محمود جبارين من مدينة
سجون يف  عاما   30 قضائه  بعد  األحد،  يوم  وذلك  املحتل،  بالداخل  الفحم   أم 

.االحتالل بشكل متواصل واملعتقل بتاريخ 1988/10/8

 كما يحرم األسير الفلسطيني الذي يحمل »الجنسية االسرائيلية« من الحقوق التي
 يتمتع بها السجين »اإلسرائيلي«: كاملحادثات الهاتفية، والخروج يف إجازات مع
 األهل، واملكوث يف غرفة الزيارات مع أبناء العائلة، واملشاركة يف تشييع جثمان
 أحد األقارب، والخلوة الزوجية، وإفراجات لجنة حسن السلوك التي تقضي بتخفيف

.ثلث املدة

 وبلغ عدد األسرى الفلسطينيين يف سجون االحتالل نحو 6 آالف أسير؛ من بينهم
األطفال 300 بلغ عدد املعتقلين  بينهّن 3 فتيات قاصرات، يف حين   53 سّيدة 

.طفل

 ويوجد يف سجون االحتالل كذلك 420 معتقاًل إدارًيا، باإلضافة لنحو 1200 حالة
مرضية، وذلك بحسب إحصائية محّدثة لـ »جمعية نادي األسير الفلسطيني«.

ملحق )5(  
  28أسيًرا معتقلون منذ ما قبل أوسلو
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بوابة الهدف
مروان عبد العال

عادل سمارة
يوسف مكي
فايز رشيد

كميل أبو حنيش
عاهد أبو غلمة

محمد جبر الريفي
عابد الزريعي
سعيد ذياب

إبراهيم أبراش
سليمان أبو ارشيد

اللجنة الثقافية لمنظمة الجبهة الشعبية /فرع السجون
إسحق أبو الوليد
نضال عبد العال

أحمد مصطفى جابر
وائل الجاغوب
خالد بركات

شحادة موسى
شادي الشرفا
منذر مفلح

غسان أبو حطب 

شارك في امللف حسب الترتيب 
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