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  :احلجارة والصواريخ
 النتيجة احلتمية التفاق أوسلو

 

  معين ربّاين

  
، ساد إجماع عام على أن إسرائيل ٢٠٠٠سبتمبر /يف أواخر أيلول  

إن مل يكن قبل االنتخابات الرئاسية  –والفلسطينيين على وشك التوصل إىل اتفاق 
كلينتون من  نوفمبر، فحتماً قبل موعد خروج بيل/ تشرين الثاين ٦األميركية يف 

فإسرائيل والفلسطينيون عاودوا . يناير/كانون الثاين ٢٠البيت األبيض يف 
/ املفاوضات بسرعة بعد انهيار قمة كامب ديفيد التي عُقدت على عجل يف تموز

سبتمبر، كان الطرفان يعقدان اجتماعات يف الواليات املتحدة / ويف أيلول. يوليو
توحي بأن الفجوات املتبقية أخذت تضيق انعكاساً  وقد وَجَدت تقارير. والشرق األوسط

سبتمبر يف مقر إقامته اخلاص يف / أيلول ٢٥لها، وأقام إيهود براك عشاء يف 
وبعد ذلك بأربعة . كوخاف يائير على شرف ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية

رم أيام، أصيب العامل بالذهول عندما أدى دخول أريئيل شارون االستفزازي احل
الشريف إىل تفجير ثورة حصدت يف أشهُرها اخلمسة األوىل من األرواح ما يقارب ما 

  .سقط يف االنتفاضة األوىل يف عامها األول كله
  

_____________  
  ملاذا مل تكن انتفاضة

  األقصى متوقّعة
بالعودة إىل الوراء، فإن الدهشة الشديدة التي قوبل بها االنفجار كانت هي   

ففي ذلك الوقت، بدا أن هناك أسباباً وجيهة الستبعاد إمكان . ي للمفاجأةالسبب احلقيق
، على الرغم من املؤشرات ١٩٩٣-١٩٨٧حدوث مستمرة ذات شبه واضح بانتفاضة 

                                                            

   مدينة رام الله –مدير املركز الفلسطيني األميركي لألبحاث يف الضفة الغربية.  
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وأهم هذه األسباب . املتزايدة إىل القلق الشعبي يف السنة التي سبقت انتفاضة األقصى
قد يشكل حتدياً للتعاون اإلسرائيلي عدم رغبة كال القيادتين يف وضوع صراع مطوّل 

الفلسطيني الذي أُرسيت دعائمه يف أوسلو، وربما يدمر أسسه، وبذلك يولّد تهديداً  –
كما أن القوى السياسية . لسيطرة السلطة الفلسطينية السياسية والستقرار حكومة براك

ليسارية التي لها املصلحة الكبرى يف الترحيض على االنتفاضة، وهي املعارضتان ا
واإلسالمية الفلسطينيتان، كانت حُيِّدت يف الواقع منذ أوسلو على يد السلطة 

الفلسطينية، من خالل عملية تهميش وتقسيم أدّت إىل إضعافها كثيراً يف حالة 
املعارضة اليسارية، وعبر حملة قمع بالتنسيق مع إسرائيل ووكالة االستخبارات 

أمّا . نظيمياً وعسكرياً يف حالة املعارضة اإلسالميةاملركزية األميركية أدت إىل شلها ت
التي يتزعمها عرفات، والتي أدت دوراً مركزياً يف االنتفاضة السابقة، " فتح"حركة 

فكانت خالل تلك الفترة، بحسب التحليالت السائدة، ال تعدو كونها تابعاً للسلطة 
  .الفلسطينية

صال االقتصاد الفلسطيني ويف الوقت نفسه، كانت احلياة بدأت تدب يف أو
الذي يُعتبر تطوره أمراً حاسماً يف جناح أوسلو وإضفاء الشرعية عليه، بعد انكماش 

ومع أنه مل . يزيد على الثلث بالنسبة إىل حالته املضعضعة فين هاية االنتفاضة األوىل
 هذا إذا جتاوزنا  -يعد بأي حال من األحوال إىل املستويات التي كان بلغها أوسلو 

إالّ إنه توقف عن التدهور وظهرت عالمات مشجعة  –ذكر مستويات ما قبل االنتفاضة 
وبدا السكان عامة، بعد سبعة أعوام من حكم . على النمو، وفقاً للبنك الدويل وغيره

السلطة الفلسطينية اخلاضع لقواعد أوسلو املقيِّدة وتزايد املشقة بصورة عامة، 
قليل االختالف يف أولوياته واهتماماته  ١٩٩٣نة مشعولين تماماً عن الطوق بعد س

ونشاطاته وطموحاته عن الشبيبة يف الدول األُخرى، وهو ما ولّد خيبة عند الناشطين 
  .السياسيين األكبر سناً

واستمرت استفتاءات الرأي بوجه عام يف الكشف عن مستويات قوية، وإن 
إذا كان الصحوة املتنامية للسكان و   (1).متراجعة، من التأييد ملواصلة عملية السالم

تعكس الغضب احلقيقي جتاه مراوغة إسرائيل املنهجية فيما يتعلّق باالتفاقيات 
املوقعة ومأسسة حصارها لألراضي احملتلة، فإن التأييد املستمر لعملية السالم كان 

يشير إىل وجود تصميم على احلفاظ على درجة احلالة السوية التي أعادها حكم 
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ة الفلسطينية إىل احلياة اليومية بعد الفوضة العارمة التي حلقت بها يف األعوام السلط
األخيرة من االنتفاضة السابقة، ويشير إىل األمل بالتوصل يف نهاية املطاف إىل 

وهكذا بدت احتماالت . التغلب على العراقيل املتبقية وحل املشكالت السياسية األكبر
  .الهبّة الشعبية بعيدة إجماالً

كل هذا يعني أن نشوب جولة أُخرى من العنف مل يكن متوقعاً، بل إن املواجهة 
. ٢٠٠٠يوليو / كانت متوقعة على نطاق واسع عقب انهيار قمة كامب ديفيد يف تموز

لكن كان من املنتظر أن تخدم هذه املواجهة مصالح السلطة الفلسطينية وإسرائيل على 
هنا، وتعيّن احلدود القصوى للمرونة هناك، وتذكّر فتحسّن موقفاً تفاوضياً  –حد سواء 

وقد أخذ التخطيط . املشككين يف كل مكان بالبديل الرهيب من السالم غير الكامل
العسكري اإلسرائيلي يف احلسبان إمكان تفجّر انتفاضة فلسطينية عامة تُستخدم فيها 

قد بُني مثل هذا و. األسلحة على نطاق واسع ضد اجلنود واملستوطنين اإلسرائيليين
سبتمبر / العمالنية التي أُكملت يف أيلول" حقل األشواك"املفصَّل يف خطة  –السيناريو 

على فرضية نشوب صراع قصير يستمر عدة أيام، أو بضعة أسابيع على  -١٩٩٦
األكثر، ويكون من بدايته إىل نهايته خاضعاً للتحكم املباشر فيه من قبل السلطة 

بعبارة أُخرى، مواجهة متحكّم فيها ال تتجاوز يف     (2).لغ حدتهالفلسطينية مهما تب
الفلسطينية التي عمت الضفة  –طبيعتها ونطاقها تكرار االشتباكات اإلسرائيلية 

الذي اكتمل فيه ) ١٩٩٦سبتمبر /أيلول(الغربية وقطاع غزة يف إبان الشهر نفسه 
  ."انتفاضة النفق"وهي ما سمِّي  –وضع خطة حقل األشواك 

، التي أدت إىل مقبل نحو ثمانين ١٩٩٦سبتمبر /لقد كانت اشتباكات أيلول
فلسطينياً وخمسة عشر إسرائيلياً خالل أسبوع، أعنف االشتباكات التي شهدتها 

وقد أظهرت قدرة قوات أمن السلطة الفلسطينية . ١٩٦٧األراضي احملتلة منذ سنة 
بالقوات اإلسرائيلية، على الرغم من أن املسلحة تسليحاً خفيفاً على إنزال خسائر دامية 

اإلسرائيليين جلأوا إىل املروحيات القتالية والدبابات وأحلقوا خسائر أكب يف اجلانب 
واألهم من ذلك، بالنسبة إىل إسرائيل واجملتمع الدويل والسلطة الفلسطينية . الفلسطيني
، عندما تنعدم لديها أثبتت أن السلطة الفلسطينية قادرة" انتفاضة النفق"نفسها، أن 

البدائل الدبلوماسية، على حشد الشارع الفلسطيني، ويف الوقت نفسه السيطرة بسرعة، 
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بواسطة قواتها األمنية، على االضطرابات الشعبية واحتوائها وإعادة توجيهها يف 
     (3).النهاية نحو مسيرة التسوية

، وشهدت ٢٠٠٠مايو / وعندما وقعت اشتباكات، يف ذكرى النكبة يف أيار
مع أن ارتفاع (املناطق احملتلة تظاهرات واسعة دعماً حلق الفلسطينيين يف العودة 

، أُعطيت تفسيراً مشابهاً بأنها )السياسيين امللتهبة حدتها يرجع إىل مسألة السجناء
كما أن   (4).من تدبير وإخراج السلطة الفلسطينية العتبارات سياسية حملية ودولية

أفادت أن املسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار على املواقع اإلسرائيلية التقارير التي 
، "فتح"خالفاً للتعليمات املشددة، واللهجة االنتقادية املتزايدة الصادرة عن حركة 

فشلت يف إحداث األثر املرجو عند أولئك اإلسرائيليين والفلسطينيين وسواهم، الذين 
فلسطينية بما يجري يف رأس ياسر عرفات من استمروا يف اختزال جممل السياسات ال

  .حسابات
إىل انتفاضة  ٢٠٠٠سبتمبر / إزاء هذه اخللفية، فاجأ تطور مواجهات أيلول

ويف . فلسطينية شاملة ضد االحتالل اإلسرائيلي املشاركين واملراقبين على حد سواء
تفاضة صورة مطابقة لبداية االن ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول ٢٨هذا الشأن، يمثّل يوم 

، عندما ثبت أن أولئك الذين كانوا يتوقعون ١٩٨٧ديسمبر /كانون األول ٩األوىل يف 
أن تؤدي السياسة اإلسرائيلية ال حمالة إىل انفجار فلسطيني كانوا على حق، مع أنهم 

ويف االنتفاضة اجلديدة، كما يف القديمة، . مل يكونوا على علم بمتى وكيف سيحدث ذلك
أصحاب السلطة والنفوذ ممن قادهم رفضهم مواجهة الوقائع  مل يكن هناك نقص يف

التي ساعدوا يف إنشائها وتبريرها إىل التشكيك يف النتيجة املتوقعة للسياسة 
اإلسرائيلية، ومن ثم إرجاع أصل انتفاضة األقصى إىل رد مرفوض على استفزاو غير 

ى احترام نص أوسلو، أو ووفقاً لهم، مل يكن االستفزاز وال الرد ليحدثا لو جر. مقبول
ومع ذلك، فإن سجل السنوات السبع العجاف ألوسلو يدل . ، بصورة صحيحة"روحيته"

  .كان ال بد من أن تتجلى يف صورة مروعة" روحية أوسلو"أكثر ما يدل على أن 
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__________________  
  إعادة التفاوض بشأن أوسلو

ا دخول أريئيل شارون إىل احلرم إن إهانة املشاعر الوطنية والدينية التي مثله  
كانت كافية وال ريب للتسبب باحتجاج  ٢٠٠٠سبتمبر /أيلول ٢٨القدسي الشريف يف 

لكن ذلك، حتى بالترافق مع إطالق النار على الفلسطينيين ومقتل سبعة . جماهيري
التي قُتل فيها أربعة  ١٩٩٠منهم يف اليوم التايل، ال يفسر شدة انتفاضة األقصى سنة 

التي قتل  ١٩٩٤ر شخصًا وجُرح ما يزيد على املئة، وجمزرة شهر رمضان سنة عش
فيها باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً يف احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، 

حماذياً للحرم الشريف يف  ١٩٩٦سبتمبر / وافتتاح حكومة نتنياهو نفقاً يف أيلول
      (5).ل مشابهةاجتاه طريق اآلالم، مل تؤدّ إىل إنتاج ردة فع

القيادة الفلسطينية إىل أن شارون تصرف بالتواطؤ مع حكومة براك، كما أن نظرة 
بالسيطرة اإلسرائيلية على القدس الشرقية يف ذروة  –بصورة عدائية  –متباهياً 

مفاوضات الوضع النهائي بشأن القدس على نحو تطلّب رداً، ال تصب ما يكفي من 
ومع أن إسرائيل كررت اتهامها السلطة . االنفجار الذي تال الزيت على النار لتفسير

الفلسطينية بالتحريض على االنتفاضة لتعزيز موقفها الدبلوماسي، فإن اخلسائر 
البشرية واملادية واالقتصادية التي حتملها الشعب الفلسطيني يف األشهر اخلمسة 

ينية كقوة منظمة بصورة األوىل لالنتفاضة، يف ظل عدم تدخل األجهزة األمنية الفلسط
تقدم مزيداً من األدلة على وجود  – ١٩٩٦سنة " انتفاضة النفق"خالفاً لـ  –عامة 

  .عوامل حمركة أُخرى، مهما تبلغ أهمية دور السلطة الفلسطينية
ويف حين أن السياق املباشر لالنتفاضة يُساهم كثيراً يف تفسير أصولها، فإن 

 –أخذ يف احلسبان إطار العالقات اإلسرائيلية إدراك نطاقها وأهدافها يجب أن ي
وال يقل عن ذلك أهمية . ١٩٠٣الفلسطينية الذي جرى التفاوض بشأنه يف أوسلو سنة 

تأثير تنفيذه الالحق يف حياة وتطلعات فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذين 
حتالل العسكري ويف هذا السياق، يُعَدّ اال. دعموا، يف معظمهم، االتفاق يف البداية

واالستيطان االستعماري والتخلف االقتصادي الذي كان سابقاً ألوسلو أقل أهمية 
من واقع احلال السائد بعد أوسلو، حيث تعززت هذه األمور ] كعامل حمرك لالنتفاضة[

بل إن توقُّع السالم واحلرية واالزدهار، ال القمع . يف وقت كانت األغلبية تتوقع إزالتها
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ومثلما تساعد . ١٩٩٣-١٩٨٧ي، هو الذي سدد الضربة النهائية النتفاضة اإلسرائيل
آمال السكان يف تفسير توقف االنتفاضة السابقة، فإن إحباطاتهم تؤدي دوراً مركزياً 

ويف هذا الصدد، يجدر بنا أن نتفحص بدقة اجلدال .يف فهم أسباب االنتفاضة احلالية
ين رأوا على الدوام أن أوسلو حمكوم بالفشل بين منتقدي أوسلو، مثل إدوارد سعيد، الذ

وبين أولئك الذين يشاطرون السلطة الفلسطينية الرأي يف أن     (6)من الناحية النيوية،
  .العملية نسفت بسبب رفض إسرائيل الوفاء بالتزاماتها

إن االدعاء الفلسطيني أن إسرائيل ترفض تنفيذ االتفاقات وتخرق التزاماتها 
يف ") أوسلو("واملقابلة البسيطة بين كل من إعالن املبادىء      (7).دلأمر ال يقبل اجل

 ،١٩٩٥سبتمبر / يف أيلول") IIأوسلو ("، واالتفاق االنتقايل ١٩٩٣سبتمبر / أيلول

، وإعالن واي ريفر يف تشرين ١٩٩٧يناير /اخلليل يف كانون الثاين توكولووبر
، تكشف عن ١٩٩٩سبتمبر / أيلوليف    (8)، واتفاق شرم الشيخ١٩٩٨أكتوبر /األول

نمط واضح ترفض فيه إسرائيل أوالً تنفيذ التزاماتها، ثم تسعى التفاق جديد من أجل 
التخفيف منها وحتصل عليه، ثم تعمد إىل املراوغة املنهجية، وأخيراً تطالب 

  .بمفاوضات إضافية تؤدي إىل اتفاق خمفَّف آخر
لق بسحب القوات العسكرية ويتضح هذا النمط أكثر ما يتضح فيما يتع

ففي حين أن أوسلو يميز أصالً بين . اإلسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة
] اإلضافية[إعادة االنتشار "وبين    (9)"انسحاب إسرائيلي قطاع غزة ومنطقة أريحا"

 إالّ إنه ينص على أن    (10)،"للقوات العسكرية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
إسرائيل سوف تسترشد يف إعادة نشر قواتها العسكرية بمبدأ نشرها خارج املناطق "

وهو ال يشير يف أي موضع إىل تمييز بين مفهوم     (11)".إىل مواقع حمددة"، و"اآلهلة
إعادة "ويف حين أن أوسلو يسمح لعمليات . االنسحاب ومفهوم إعاجة االنتشار
تُنفَّذ بالتدريج بصورة مالئمة الضطالع "بأن " ةاالنتشار اإلضافية إىل مواقع حمدّد

الّ إنه ال يذكر شيئاً إ    (12)،"الشرطة الفلسطينية بمسؤولية النظام العام واألمن الداخلي
" ب"، و)خاضعة للسيطرة األمنية الفلسطينية" (أ"عن تقسيم الضفة الغربية إىل  مناطق 

خاضعة " (ج"، و)ألمنية اإلسرائيليةخاضعة لإلدارة املدنية الفلسطينية والسيطرة ا(
، وال عن تنظيم إعادة االنتشار IIالذي أُدخل يف أوسلو ) لالحتالل اإلسرائيلي الكامل
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بحيث تتم على ثالث مراحل تمتد على ثمانية عشر شهراً ألسباب ال تتعلق حتديداً 
  .بجهوزية الشرطة الفلسطينية

من املفروض أن  IIألوسلو  وعلى نحو مماثل، ومع أن إعادة االنتشار وفقاً
مواقع عسكرية ("تشمل األراضي احملتلة كافة، ما عدا املناطق املستثناة بوجه خاص 

، والقدس الشرقية وأراضي الضفة الغربية األُخرى التي ضُمّت إىل إسرائيل منذ "حمددة
سه يف ، إالّ إن هذا املبدأ تم عك)، واملستعمرات اليهودية، وأجزاء من اخلليل١٩٦٧سنة 

مبادىء (" VIIاتفاق اخلليل الذي أعيد التفاوض فيه، بين أمور أُخرى، بشأن الفقرة 
البروتوكول املتعلق بإعادة (" IIألوسلو  Iمن امللحق ") موجهة بشأن مدينة اخلليل

] بموجب أحكام االتفاق اجلديد[ومنذ ذلك احلين، تبقى "). االنتشار والترتيبات األمنية
ضعة لالستثناء من إعادة االنتشار اإلسرائيلي حتت السيطرة املناطق غير اخلا

اإلسرائيلية ما مل يُنصّ على خالف ذلك يف اتفاقات إضافية، وبالتايل فإن إسرائيل 
  .مواقع حمددة" إىل"مواقع حمددة، ال " من"أصبحت ملزمة بأن تعيد انتشارها 

فبمقتضى . خاصة بهوقد عزز اتفاق واي ريفر هذا املبدأ، وأضفا عدة ابتكارات 
كافياً للوفاء " أ"إىل " ب"أو من " ب"إىل " ج"أحكامه، يكون تغيُّر وضع منطقة ما من 

فقط من أراضي % ١بمعايير إعادة االنتشار، حيث أن االتفاق يطلب من إسرائيل حتويل 
و " ب"إىل " ج"إضافية من % ١٢ويتغير فيه وضع " (أ"إىل " ج"الضفة الغربية من 

السلطة الفلسطينية  وباإلضافة إىل ذلك، يتعين على    (13)".أ"إىل " ب"من % ١٤,٢
، "أو حمميات طبيعية/مناطق خضر و"اجلديدة كـ" ب"مناطق %) ٣(تخصيص رُبع 

كما أن اتفاق واي ريفر جزّأ تنفيذ     (14).وهذه فئة جديدة تماماً ال يسمح بالبناء فيها
إىل ثالث مراحل تمتد على عشرة  II عملية إعادة انتشار واحدة بمقتضى أوسلو

وكذلك أصبح نطاق وتنفيذ إعادة االنتشار الثالثة واألخيرة، احملددة يف     (15).أسابيع
فلسطينية  –، خاضعين يف اتفاق واي ريفر التفاق جلنة إسرائيلية IIأوسلو 

ها وهو تطور أعطى إسرائيل احلق الرسمي يف تعديل التزامات تعهدت ب   (16)مشتركة؛
  .أصالً

ويف مفاوضات شرم الشيخ التي تعاملت مع املرحلتين الثانية والثالثة إلعادة 
، سعت إسرائيل، طبقاً التفاق واي ريفر، إللغاء نقل IIاالنتشار الثانية املعلّقة من أوسلو 

وبدالً من ذلك، أمل براك بدمج . أية أراض إىل السلطة الفلسطينية يف املرحلة االنتقالية
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إعادة االنتشار اإلضافية، وخصوصاً إعادة االنتشار الثالثة واألخيرة وفقاً  عمليات
، يف مفاوضات التسوية النهائية، وبالتايل إضغاف املوقف التفاوضي IIألوسلو 

ومن املعروف أن براك كان، يف فترة توليه رئاسة األركان، . الفلسطيني إىل حد بعيد
و يف احلكومة امتنع من التصويت عندما من املشككين علناً يف أوسلو، وأنه كعض

وملّا مل تنجح إسرائيل إالّ جزئياً يف هذا املسعى، . على التصويت IIعرض اتفاق أوسلو 
إىل حساب النسب املئوية إلعادة االنتشار على أساس ) وهذه مل تكن أول مرة(جلأت 

واملنطقة  الضفة الغربية مطروحاً منها القدس الشرقية التي ضُمّت إىل إسرائيل،
. احلرام، بما يف ذلك نتوء اللطرون، واجلزء من البحر امليت الواقع يف الضفة الغربية

    (17)كيلومتراً مربعاً، ٣١٥وبعدم إدراج هذه املناطق، التي تبلغ مساحتها جمتمعة 
، مقلّصة بذلك املساحة %٥,٤السطحية للضفة الغربية بنحو  ساحةاملخفضت إسرائيل 

ويف النهاية، وبعد أن فعلت ذلك، أوقفت . طق التي سيعاد االنتشار منهاالفعلية للمنا
  .عملية إعادة االنتشار من طرف واحد ١٩٩٩إسرائيل يف أواخر سنة 

وهكذا بعد سبعة أعوام على املصافحة يف حديقة البيت األبيض، وبعد مرور 
إلعادة  IIثالثة أعوام ونصف عام على املوعد النهائي الذي حدده اتفاق أوسلو 

االنتشار النهائية، وبعد ما يزيد على عام على النهاية املفترضة للعملية بأكملها 
وتؤدي إىل تنفيذ قراري ... ٣٣٨و ٢٤٢تسوية دائمة تستند إىل قراري جملس األمن "بـ

كانت السلطة الفلسطينية تسيطر سيطرة كاملة على      (18)،"٣٣٨و ٢٤٢جملس األمن 
  .لغربية، وبشق النفس على ثلثي قطاع غزة الصغير جداًأقل من خُمس الضفة ا

إن كانت جتربة الفلسطينيين يف االتفاقات االنتقالية فشلت يف إقناعهم بأن 
من فلسطين التاريخية كان % ٧٨اعتراف أوسلو بشرعية السيادة اإلسرائيلية على 

املتبقية التي % ٢٢ـبالنسبة إىل إسرائيل جمرد مكوِّن من مكوِّنات التسوية، وأن نسبة ال
التي مل  –تضخع أيضاً للتفاوض، فإن مفاوضات الوضع النهائي  ١٩٦٧احتُلّت سنة 

قدمت إليهم الدليل الذي ال لبس فيه على  – ٢٠٠٠تبدأ بصورة جدية إالّ يف صيف سنة 
إن تصميم إسرائيل، بدعم تام من الواليات املتحدة، على التفاوض يف شأن بنود . ذلك

ال تنفيذها جوبه بتنديد قوي من جانب      (19)٢٤٢األمن رقم قرار جملس 
هي احلد األدنى  ١٩٦٧الفلسطينيين، الذين اعتبروا أن االستعادة الكاملة ألراضي 

فالتنازالت التكتيكية للحفاوظ على حياة املرحلة . النهائي ملطالبهم الوطنية
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نت من وجهة نظر القيادة شيئاً، كا) وبالتايل على األمل بالتسوية النهائية(االنتقالية 
  .واالستسالم االستراتيجي فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي شيئاً خمتلفاً تماماً

  
___________________  

  ألوسلو" الغموض البنّاء"حصاد 
يعتبر املعارضون ألوسلو، يف تباين حاد مع املؤيدين له، أن االنتهاكات   

ر متوقع ألن هذا شأنهم دائماً، وأن بنية أوسلو هي اإلسرائيلية املتنوعة لالتفاق أم
بعبارة أُخرى، االتفاق الذي يُنتهك باستمرار من دون حساب . التي أملت طريقة تنفيذه

  .هو أوالً وقبل كل شيء اتفاق سيىء
وهكذا، فإن عيب أوسلو املميت، كما عبّر عن ذلك إدوارد سعيد على الدوام، هو 

تعمار، وال آلية لتنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالصراع أنه ليس أداة إلزالة االس
اإلسرائيلي، وإنما إطار يهدف إىل تغيير أساس السيطرة اإلسرائيلية على  –الفلسطيني 

وعلى هذا، فإن العملية غير قادرة من الناحية . األراضي احملتلة من أجل إدامتها
تدوم طويالً، وستؤدي يف نهاية املطاف  البنيوية على إنتاج تسوية قابلة للحياة، أو

       (20).إىل مزيد من الصراع

ودعماً لهذا املوقف، يرى إدوارد سعيد وغيره من املنتقدين أن العالقة التي 
صيغت يف أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ال تستند بصورة ظاهرة 

ففي حين أن حصة األسد من ). ةأو حتى متشابه(إىل اعتراف متبادل بحقوق متساوية 
التنازالت الفلسطينية االستراتيجية التي تطال بها إسرائيل تاريخياً قُدمت يف رسائل 
االعتراف قبل أوسلو مباشرة، فإن االتفاقات ذات الصلة مل تشر قط إىل الضفة الغربية 

ألنشطة ، وال تلزم إسرائيل صراحة بالكف عن ا"حمتلة"وقطاع غزة باعتبارهما أراضي 
غير القانونية، مثل بناء املستعمرات الذي يهدف إىل تعزيز احلكم اإلسرائيلي، وال 

القضايا اجلوهرية التي حتدد جمتمعة جوهر الصراع  تنطوي على أي مسعى حلل
أو على أسس توجيهية ) أي احلدود، والالجئون، والقدس(اإلسرائيلي  –الفلسطيني 

قضايا الوضع "هرية وُضعت جانباً حتت عنوان بل إن القضايا اجلو. واضحة حللها
  .، وُأجِّلت للتفاوض بشأنها يف نهاية عملية التسوية"النهائي
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إذا عدنا إىل الوثائق جند أن رسالة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر 
 ٩عرفات، إىل رئيس حكومة إسرائيل، يتسحاق رابين، التي حتمل تاريخ 

" بحق دولة إسرائيل يف الوجود بسالم وأمن"صراحة " فتعتر"، ١٩٩٣سبتمبر /أيلول
من دون ( ٣٣٨و ٢٤٢قراري جملس األمن " تقبل"؛ و)من دون ذكر حدودها(

للصراع وحل " احلل السلمي"منظمة التحرير الفلسطينية بـ" تُلزم"؛ و)تفسيرهما
ب تدين استخدام اإلرها"؛ و)من دون شروط" (القضايا العالقة من خالل املفاوضات"

وأعمال العنف األُخرى وتتوىل املسؤولية عن كل عناصر منظمة التحرير الفلسطينية 
من دون شروط " (وأفرادهما لضمان استجابتهم ومنع االنتهاكات وتأديب اخملالفين

غير املتوافقة مع تعهدات هذه ... تؤكد أن مواد امليثاق الوطني الفلسطيني"؛ و)أيضاً
التقدم إىل اجمللس الوطني "وتعد بـ"  تعد سارية املفعولالرسالة هي اآلن مُعطَّلة ومل

. يف امليثاق" الفلسطيني من أجل املوافقة الرسمية على إجراء التغييرات الضرورية
ويف هذه الرسالة، ويف رسالة منفصلة إىل وزير اخلارجية النروجي يوهان يورغن 

أمّا رد رابين . النتفاضةهولست، تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية، ضمنياً، إنهاء ا
يف ضوء التزامات منظمة التحرير "الذي ال يتعدى جملة واحدة، فيُلزم إسرائيل 

تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً ] بأن... [الفلسطينية املدرجة يف رسالتك
للشعب الفلسطيني، وتشرع يف مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ضمن عملية 

وليس هناك ما هو أفدح من التباين بين . نقطة على السطر     (21)."األوسطسالم الشرق 
التحديد القاطع يف الرسالتين الفلسطينيتين وبين جتاهل االتفاق املدروس للهموم 

أعيد تغليفه من قبل الدبلوماسيين اإلسرائيليين والفلسطينيين (الفلسطينية اجلوهرية 
  ").ءغموضاً بنّا"واألميركيين باعتباره 

. القوى املتأصل يف أوسلو حدد نتيجة االتفاق املشّوهة وهكذا، فإن عدم توازن
ومن خالله تمكنت إسرائيل، القوية والساعية للتخلص من العبء التكتيكي الحتاللها 
العسكري املباشر، من صوغ شراكة وظيفية مع منظمة التحرير الفلسطينية، الضعيفة 

رائيل بسيطرتها على مصادر قوة ثمينة استراتيجية وبموجب ذلك حتتفظ إس. واملنهكة
، وتتوىل منظمة )األرض واملياه واحلدود والقدس(يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

التحرير الفلسطينية املسؤولية الرسمية عن السكان احملليين يف إطار كيان فلسطيني 
ها األمنية إنها عملية تقوم أسسها على تفسير إسرائيل اخلاص ملصاحل. معترف به
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      (22).التي يخضع لها كل شيء آخر، بما يف ذلك حقوق الفلسطينيين الفردية واجلماعية

إنها عملية تقود حتماً إىل الفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين داخل األراضي 
احملتلة، مع بقائها حتت السيطرة اإلسرائيلية املستمرة، وال تؤدي إىل تقسيم فلسطين 

وبذلك، تُضفي . ١٩٦٧سحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي احملتلة سنة عبر االن
  .صفة رسمية على ترتيبات تعادل الفصل العنصري

ومن هذا املنظور، فإن التسارع الهائل لالستعمار االستيطاين اإلسرائيلي منذ 
، واإلنشاء املوازي لشبكة الطرق التي تصل املستعمرات بإسرائيل، ١٩٩٣سنة 

ببعض، على نحو يتجنب املراكز السكانية الفلسطينية ويطوقها، والتقسيم وبعضها 
املتعمد ملناطق السلطة الفلسطينية إىل أراض حمصورة عرقياً غير متصلة، والسيطرة 

اإلسرائيلية الصارمة على حركة الفلسطينيين إىل داخل هذه األراضي احملصورة 
دون بروز اقتصاد فلسطيني مستقل،  وخارجها وفيما بينها، واجلهد املتواصل للحؤول

باإلضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل الطابع الثنائي . احلقيقية" روحية أوسلو"تعكس معاً 
التي مل يضمن اجملتمع الدويل تنفيذها البتة، وإنما رعتها الواليات (لالتفاقات 

ركة ، يصبح من احملتم أن تكون القوة احمل)املتحدة، احلليف االستراتيجي إلسرائيل
الفلسطينية حمكومة أساسًا بانعدام توازن القوى الهائل بينهما  –للعالقة اإلسرائيلية 

على فرض إرادتها على  –بتسهيل من واشنطن  –وبقدرة إسرائيل، نتيجة ذلك 
وألن هذه القوة احملركة جتعل تصحيح اإلهمال املدروس يف أوسلو . الفلسطينيين

التي أضافتها إسرائيل إىل أوسلو، أمراً مستحيالً يف ملتطلبات السالم، أو التشويهات 
  .واقع احلال، فإنها تمهد الطريق يف الواقع إىل مزيد من الصراع

  
  

________________  
  سويتو على البحر املتوسط

فبين . إن الوقائع على األرض حتمل بال شك عبء مثل هذا التفسير  
من دون حساب (املستعمرات  ، ارتفع عدد سكان٢٠٠٠وسنة  ١٩٩٣سبتمبر /أيلول

وبصورة % ٧٧، أي بنسبة مذهلة تبلغ ١٩٥,٠٠٠إىل  ١١٠,٠٠٠من ) القدس وحميطها
مطلقة، بلغ املعدل السنوي املتوسط لزرع املستوطنين اليهود يف املستعمرات يف 
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 ١٩٨٦بين سنة  ٩٦٠٠، و١٩٩٣وسنة  ١٩٦٧بين سنة  ٤٢٠٠الضفة الغربية وغزة 
وتواصلت أيضاً     (23).٢٠٠٠وسنة  ١٩٩٤بين سنة  ١٢,٠٠٠، وزاد على ١٩٦٦وسنة 

24).وحدها 1999دونماً سنة  40,178مصادرة األراضي بسرعة، وبلغت 
لقد كانت      (

، بحيث أن قلة يمكن أن 1993شهية إسرائيل لألرض الفلسطينية غير حمددة منذ سنة 
االحتالل "لتوسط إلنهاء تعيب على املراقب استنتاجه أن اإلجناز الفعلي ألوسلو كان ا

  ."العربي ليهودا والسامرة

ذات الصلة أيضاً أن براك كان أكثر شراهة جداً إىل  وتظهر اإلحصاءات
" حكومته املساملة"فخالل العام األول من حكم براك، رخّصت . االستيطان من نتنياهو

 ١١٦٠مسكناً يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف مقابل  ١٩٢٤الشروع يف بناء 
كما أن براك سمح بمعاودة البناء يف . ١٩٩٧رخّصتها حكومة نتنياهو الرافضة سنة 

إحدى عشرة بؤرة استيطانية غير مرخصة من جمموع سبع عشرة بؤرة أُنشئت بعد 
 اتفاق واي ريفر مباشرة استجابة لدعوة وزير اخلارجية أريئيل شارون آنذاك إىل

  . ١٩٩٩، لكن حكومة نتنياهو جمدتها سنة "االستيالء على كل تلة"
مليون  ١٩٨وكي يتم وصل هذه املساكن واملواقع املتقدمة، خُصِّص مبلغ 

دوالر أميركي لتنفيذ مشاريع الطرقات يف قيد اإلنشاء يف مناطق تتعدى اخلط األخضر 
 ١٠,٠٠٠رات تتطلب كيلومتر من طرق املستعم ١٠٠ونظراً إىل أن كل . ٢٠٠٠سنة 

 ١٩٩٩من األراضي املصادرة سنة % ٤٠دونم من األرض، فقد ُخصص أكثر من 
      (25).شجرة ١٥,٠٠٠لهذه الغاية، األمر الذي تسبب باقتالع نحو ) دونماً ١٦,٦٥٧(

 الكانتونات عشرات حول الطوق وإدامة دعم غاية أيضاً تخدم الطرقات وهذه
 كي اخلريطة على املشاهدة إىل يحتاج واقع وذلك ة،واملعزول احملصورة الفلسطينية

املستحيل قيادة السيارة أكثر  من صار األرض، وبتقسيم    (26).صحيحاً إدراكاً يُدرَك
من بضعة كيلومترات من دون دخول منطقة خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية وذلك العامل  

ود نذروا أنفسهم للمعاملة الفريد يف نوعه من نقاط التفتيش العسكرية التي يديرها جن
  .الوحشية املنهجية واإلذالل لكل ما هو عربي

يف أثناء ذلك، واصلت إسرائيل على الصعيد االقتصادي سيطرتها على احلدود 
اخلارجية والداخلية لألراضي احملتلة، وأنزل حصارها املمأسس والدائم للضة 

ج أوسلو يف أوساط الرأي لقد شدد تروي. الغربية وقطاع غزة خسائر فادحة بالسكان
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على االزدهار االقتصادي الذي سيجلبه،  ١٩٩٤و ١٩٩٣العام الفلسطيني يف سنتي 
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من سبعة أعوام، ارتفع عدد . بدالً من إنكار عيوبه السياسية

الفلسطينيين الذين ازدادوا فقراً عمّا كانوا عليه عشية عملية السالم، ومل تؤد عشرات 
الف الوظائف التي أتاحتها السلطة الفلسطينية يف القطاع العام، كردّها الرئيسي على آ

ووفقاً . هذه األزمة، إىل أكثر من احلؤول دون حدوث مزيد من التدهور لوضع مُستفحل
الدولة الوحيدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال "للبنك الدويل، فإن اليمن هي اآلن 

يف الضفة الغربية وقطاع ] متوسط الدخل[خلها عن إفريقيا التي يقل متوسط د
بما  –إن القيود التي فرضتها إسرائيل على تدفق العمالة والتجارة واحلركة    (27)."غزة

سنغافورة الشرق "يفوق كفيلة بجعل حلم اليقظة بتحويل األراضي الفلسطينية إىل 
بيض، ينحسر بال هوادة ، وهو ما تردّد كثيراً يف إثر املصافحة يف البيت األ"األوسط

وعند تناول األمور من هذه الزاوية، جند أن ." سويتو على البحر املتوسط"أمام واقع 
مشكلة أوسلو ال تنحصر يف أنه أخفق يف جماراة التوقعات االبتدائية، بل يف أن األمور 

ومل يقف بين . واصلت االستفحال، باستثناء بعض التحسينات الطفيفة هنا وهناك
املتنامي واالنفجار سوى السلطة الفلسطينية واألمل بالتوصل إىل  الشعبي الغضب

  .تسوية دائمة
هذه هي اخللفية التي قدم براك عليها مقترحاته يف كامب ديفيد، والتي بدا 

أنها تقدم إثباتاً حاسماً لسيناريو الفصل العنصري للمناطق الفلسطينية، وهو 
ويف انتظار . و يدينونه منذ أكثر من  ستة أعوامالسيناريو الذي ما انفك منتقدو أوسل

تكشّف التفصيالت الكاملة، ال جمال للجدال يف أن إسرائي سعت يف هذه املفاوضات، 
إىل جانب أهداف أُخرى، للضم الدائم لكتل املستعمرات والطرق ذات املوقع 

املنعزلة مقسّمة الدولة الفلسطينية املقترحة إىل سلسلة من األراضي (االستراتيجي 
، واحلفاظ على السلطة النهائية على حدود قطاع غزة مع مصر والضفة )واحملصورة

الغربية مع األردن، واإلبقاء على السيطرة الشاملة على القدس الكبرى، واحلصول على 
بعبارة أُخرى، يتم اختزال الكيان     (28).حقوق رسمية وغير متناسبة يف املياه

مشابهة لنظام االنتداب الذي أقامته عصبة األمم بين يف ترتيبات  –الفلسطيني 
. إىل حممية عربية خاضعة للهيمنة واإلشراف اإلسرائيليين –احلربين العامليتين 

وضمن هذه القواعد التقييدية، للفلسطينيين مطلق احلرية يف تعريف كيانهم بأنه دولة 
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الذي ال يضجر الزعماء  أو إمبراطورية أو أي مصطلح آخر يحبون استخدامه، وهو األمر
  .اإلسرائيليون من ترداده

ليس  'السالم'أم أن الكالم املنمق عن "، تساءل إدوارد سعيد، "هل خُدع العامل"
ويف حين . االثنان معاً إذا ما  صدقنا الفلسطينيين    (29)"يف جوهره إالّ تزويراً هائالً؟

يف كامب ديفيد بحثاً عن " يقلبهمل يترك حجراً من دون أن "أن براك كرّر االدعاء أنه 
إىل أنه أهمل كثيراً من      (30)،"الءاته اخلمس"السالم، خلص الفلسطينيون، بسبب 

احلجارة فراحوا يرمونها فعالً على اجلنود واملستوطنين اإلسرائيليين للتعبير بالقوة 
 .عن رفضهم استمرار االحتالل

  
________________________  

  كرية على االنتفاضةإضفاء السمة العس
على الرغم من أن انتفاضة األقصى مل تبدأ كثورة على أوسلو، فإن رفض   

العودة إىل الوضع الراهن السابق هو قوتها احملركة والعامل الرئيسي الذي يتوحد 
وثمة إصرار عند قادة . حوله اجملتمع الفلسطيني وقواه السياسية على املستويات كافة

لى مواصلة الكفاح إىل أن توافق إسرائيل على سالم حقيقي االنتفاضة احلالية ع
، وتأثرهم العميق ١٩٩٣-١٩٨٧وتنفذه فعالً، يدفعهم إىل ذلك احلصاد املر النتفاضة 

الفلسطيني وبين " شريك السالم"بالتباين الصارخ بين ازدراء إسرائيل املنهجي لـ
ويرى ". حزب الله"ا اللدود احترامها الدقيق نسبياً للتفاهمات غير املكتوبة مع عدوه

يف الضفة الغربية، مروان البرغوثي، أنه ولّت تلك " فتح"قادة، مثل أمين سر حركة 
األيام التي كانت تستغل يف ها إسرائيل وهم عملية السالم لتموه سياساتها التوسعية، 
 ويف الوقت نفسه تقيّد أيدي الفلسطينيين بمفاوضات ال تنقظع يف شأن عمليات إعادة

االنتشار املتزايدة التفاهة، بينما يدور دينيس روس وميغيل أنغل موراتينوس حول 
  .القضايا مقترحين اتخاذ إجراءات أكثر تعقيداً وسخفاً لبناء الثقة

لقد بدت االنتفاضة احلالية، يف مراحلها االفتتاحية، شديدة الشبه باالنتفاضة 
ن اجلنود اإلسرائيليين املسلحين تظاهرات جماهيرية تتسبب باشتباكات بي: السابقة

ورماة احلجارة الفلسطينيين الشبان، وإضرابات عامة، وتشكيل ائتالف عريض من 
وامتدادها      (31)لتوجيه االنتفاضة،) القوى الوطنية واإلسالمية(الفصائل الفلسطينية 
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، حيث "انتفاضة النفق"وخالل أيام، ترددت أيضاً أصداء . السريع من منطقة إىل أُخرى
حدث تبادل إلطالق النار بين القوات اإلسرائيلية واملسلحين الفلسطينيين، وجرت 

هجمات مسلحة على املواقع اإلسرائيلية املتقدمة يف البلدات الفلسطينية، بما يف ذلك 
القبر املوجود لشيخ إسالمي يف نابلس والذي زعم املستوطنون يف أوائل السبعينات 

قعت إصابات كثيرة جراء االنتشار الواسع جداً للقوات أنه قبر النبي يوسف، وو
اإلسرائيلية واستخدامها املنظم للقوة املفرطة، وبُذلت جهود أميركية وعربية حممومة 

  .إلعادة عملية السالم إىل مسارها
فبدالً من انتفاضة مسلحة . لكن سرعان ما أخذت األمور حتيد عن هذه األنماط

عززت كل منهما األُخرى، وزادهما كل انتهاك إسرائيلي حتتوي االنتفاضة الشعبية، 
وبدالً من أن تتدخل القيادة الفلسطينية لتفرض النظام وتضع حداً . سافر اشتعاالً

لالضطرابات، سحبت قوات األمن من ميدان القتال وأرسلت رسائل خمتلطة إىل 
واألراضي " أ"ة وبدالً من أن تكون االشتباكات حمصورة باحلدود بين املنطق. الشارع

اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، انتشرت لوهلة إىل خارج اخلط األخضر عندما نزل 
ولعل . املواطنون الفلسطينيون يف إسرائيل إىل الشوارع يف تظاهرات تضامن وطني

األهم من ذلك كلها، أن السلطة الفلسطينية بدالً من أن تمارس وظيفة جيش لبنان 
  ".حزب الله"تصرف مثل ت" فتح"اجلنوبي، أخذت 

، كقوة منظمة تعمل باستقاللية نسبية، "فتح"ال شك يف أن املشاركة الفعالة لـ
كما أن عسكرة . كانت العامل األهم يف حتويل االشتباكات األوىل إىل انتفاضة مستمرة

االنتفاضة، التي تعادل لبننة األراضي احملتلة، هي خاصية رئيسية أُخرى من 
ألقصى التي برزت يف سياق القيادة الفتحاوية للكفاحت التي ال خصائص انتفاضة ا

أيضاً، بصورة رئيسية، إخفاق " فتح"ويف الوقت نفسه، يُعزى إىل . جدال فيها
االنتفاضة يف جتاوز مستوى االنفجار طويل األمد ضد االحتالل والتطور إىل حملة 

اية ماومة مدنية تقوم بها وكجزء ال يتجزأ من هذه االستراتيجيا، رع –معقدة إلنهائه 
  .اجلماهير املعبأة

" فتح"يكمن أحد اجلوانب املهمة لتفسير هذه العوامل يف العالقة املعقدة بين 
يشكلون العمود الفقري للسلطة " فتح"فعلى الرغم من أن أعضاء . والسلطة الفلسطينية

. ست حزب السلطةالفلسطينية، وأن االثنتين متشابكتان تشابكاً وثيقاً، فإن احلركة لي
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فثمة اجتاه، يتماهى بصورة عامة مع املراتب . بل إنها عانب أزمة هوية منذ أوسلو
العليا يف بيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت منفية سابقاً، يعتبر أن 

تكاد تكون حتققت ويودُّ أن تتحول بالتدريج إىل حزب حاكم يتسم " فتح"مهمة 
، مهمته الرئيسية إضفاء )ل بعض األحزاب يف الدول العربيةمث(بالبيروقراطية 

  .الشرعية على الدولة واستقطاب النخب وتوزيع املناصب على األتباع وكبح املعارضة
االجتاه اآلخر، ويرتبط أساساً بالبنية التحتية التنظيمية السابقة ألوسلو يف 

يف عملية السالم، ولديه  الضفة الغربية وقطاع غزة، يُعتبر بوجه عام أكثر تشكيكاً
ولهذين السببين، وألنه أيضاً أقل . رؤية أكثر تطوراً للمجتمع الفلسطيني يف املستقبل

نفوذاً داخل السلطة الفلسطينية من اجلناح املنافس، سعى هذا االجتاه للحفاظ على 
. كحركة سياسية مستقلة، غير تابعة للسلطة الفلسطينية، وغير معارضة لها" فتح"

ن هدفه البقاء على اتصال كاف بالقاعدة الشعبية ليكون قادراً على تعبئتها خلف وكا
األهداف الوطنية، وقيادة اجملتمع الفلسطيني إىل حقبة جديدة، واالنخراط يف السلطة 

       (32).الفلسطينية بما يمكّنه من احلصول على املوارد لتحقيق هذا الطموح

أن ارتباط " فتح"نشاطاً داخل صفوف  لقد كانت مشكلة هذا اجلناح األكثر
احلركة الوثيق بالسلطة الفلسطينية، يف عقل اجلماهير، أدى إىل تقهقره بصورة 

إذ أظهرت استفتاءات الرأي تزايد أعداد غير املؤيدين ألي من األفرقاء يف (مستمرة 
قابل وخالل االنتفاضة، تمكن من إثبات هويته املتميزة يف م). سؤال االنتماء احلزبي

التي لها حضور " فتح"فوحدها . السلطة الفلسطينية وتعويض خسائره بطريقة مدهشة
يف كل الوحدات األمنية والتي لن تواجهها قيادة السلطة الفلسطينية إالّ يف أقصى 

ولو كانت حماس، أو . األوضاع تطرفاً، كانت يف وضع يخولها معاودة الكفاح املسلح
ن، هي التي بدأت االنتفاضة فيت حد مباشر للسلطة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي

يف الوقت نفسه، هي " فتح"كما أن . الفلسطينية، لكانت قوات األمن سحقتها على الفور
التي تضم اجلهاد اإلسالمي (التي تضمن الوالء الرسمي للقوى الوطنية واإلسالمية 

) ن حركات املعارضةالقيادة العامة، وغيرهما م –واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أيضاً، من خالل عسكرة االنتفاضة بصورة " فتح"ويعود الفضل لـ. للسلطة الفلسطينية

  . رئيسية، يف عدم بروز حركة شعبية حقيقية أُخرى قد يتوجه غضبها نحو الداخل
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كحركة يقودها عرفات وتمد  –" فتح"وكما أن من التبسيط السخيف تأكيد أن 
توفر للسلطة الفلسطينية إمكاناً معقوالً إلنكار  –ادرها كو القوات األمنية بمعظم

وقوفها وراء مواصلة االنتفاضة، فمن اخلطأ أيضاً إىل العالقة بينهما على أنها سائرة 
ففي حين أن هناك تناقضاً أساسياً بين مقاربة السلطة . نحو املواجهة احلتمية

هاية ناجحة وبين مقاربة الفلسطينية النتفاضة األقصى كتكتيك يوصل أوسلو إىل ن
لها كاستراتيجيا لتجاوزه، يمكن أن تتعايش االثنتان ما دامت االنتفاضة ال " فتح"

تتطور على نحو يهدد وجود السلطة الفلسطينية نفسها، وما دامت األخيرة مل تُلزم 
  .نفسها بإنهاء االنتفاضة قبل إنهاء االحتالل

أساساً على زعزعة البنية التحتية  "فتح"وعلى هذه األرضية، تقوم استراتيجيا 
ففي حين أن إسرائيل أقامت مستعمرات منعزلة داخل ضواحي . للسيطة اإلسرائيلية

البلدات الفلسطينية أو عند تخومها من أجل خنقها، تتعرض هذه املستعمرات والطرق 
ا االلتفافية التي تخدمها لهجمات يومية تقريباً مبرزة قابلية تعرضها للهجوم، وأنه

ونتيجة لذلك، . تشكل يف الواقع نقطة ضعف بدالً من مساهمتها يف األمن اإلسرائيلي
، فاق عدد املستوطنين الذين يغادرون األراضي احملتلة ١٩٦٧وألول مرة منذ سنة 

فإن استجابت إسرائيل باستقدام تعزيزات ضخمة، فإنها . عدد الذين ينتقلون إليها
سب؛ وإن شّددت اإلغالق، تزيد يف دعم أعمال تزيد يف عدد األهداف احملتملة فح

املقاومة املسلحة واملشاركة فيها؛ وإن جلأت إىل القصف اجلوي والبحري للمدن 
الفلسطينية، واغتيال الناشطين الفلسطينيين بفرق املوت احملمولة جواً، تعرّض نفسها 

طينية أو للوم دويل متزايد وعزلة إقليمية؛ وإن قررت القضاء على السلطة الفلس
إضعاف قواتها األمنية إىل حد كبير، فال حاجة بها إال إىل أن تتذكر البديل الذي حل 

  .١٩٨٢حمل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان بعد طردها منه سنة 
وهي مزيج متزايد  –" حقل األشواك"إن مشكلة إسرائيل تكمن يف أن استراتيجيا 

ت التأديبية الواسعة والعقوبات اجلماعية، من القوة النارية الكاسحة، واإلجراءا
والعمليات اخلاصة التي تبلغ ذروتها يف الغزو العسكري املباشر ألراضي السلطة 

إالّ إن الوضع الراهن     (33).مصمَّمة خصيصاً للحفاظ على الوضع الراهن –الفلسطينية 
هذا  –ى حد سواء عل" فتح"هو املشكلة يف حد ذاتها بالنسبة إىل السلطة الفلسطينية و

  .ومواجهته هي التي توحدهما –إذا جتاوزنا ذكر قوى املعارضة 
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ال شك يف أن املطالب السياسية الرئيسية النتفاضة األقصى تعكس بوضوح 
إن مرجعية أوسلو : الغضب املتراكم واإلحباط الناشىء عن السنوات السبع املاضية

الصلة، ويجب تنفيذ هذه القرارات ال األمم املتحدة ذات  يجب أن تُستبدل بها قرارات
التفاوض يف شأنها، ويجب أن حتظى العملية بضمانة اجملتمع الدويل وأن تُفرض عند 

وتفكيك  ١٩٦٧وعلى إسرائيل، على وجه التحديد، االنسحاب إىل حدود سنة . الضرورة
اعدة وملس. عليها أن تختار بين األرض والسالم. املستعمرات اليهودية غير القانونية

إسرائيل يف اتخاذ القرار، تقدم االنتفاضة التذكير اليومي بأنها ال يمكن أن حتصل 
  .على االثنين معاً

ومن أجل . من الواضح أن إسرائيل لن تذعن لهذه املطالب يف القريب العاجل
إظهار موقفها، أطلقت العنان لعنف مل يسبق له مثيل يف تاريخ االحتالل، وفرضت 

إنها امتحان . ة الفلسطينية وأوقف االقتصاد عن احلركة تماماًحصاراً شل احليا
وذلك يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ . لإلرادات مرة أُخرى، لكن بثمن أكثر ارتفاعاً

  ■. أين ستصل

 

  املصادر
 

                                                            

تفتاءات الرأي العام الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة شموالً وانتظاماً، منذ إن أكثر اس    (1)
، هو تلك التي يجريها مركز القدس لوسائل اإلعالم واالتصال، ومقره القدس ١٩٩٣سنة 

  .الشرقية، ومركز األبحاث والدراسات الفلسطينية، ومقره نابلس
(2)    Shraga Elam, “’Peace’ with Violence or Transfer,” Between the Lines 2 

(December 2000), pp. 11-14.                              

                                             

  :واملصادر املذكورة هناك، وال سيما        
              Anthony Cordesman, Peace and War: Israel versus the Palestinians. A 

Second Intifada? (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 
2000).                             

  :، أنظر١٩٩٦سبتمبر /ملزيد من املعلومات عن انتفاضة أيلول    (3)
        Mouin Rabbani, “Palestinian Authority, Israeli Rule: From Transitional to 

Permanent Arrangement,” Middle East Report 26, no. 4 (October-December 1996), 
pp. 2-6;        
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Graham Usher, Dispatches From Palestine: The Rise and Fall of the Oslo Peace         
Process (London: Pluto Press, 1999), pp. 117-121.                                                        

  :، أنظر٢٠٠٠مايو /ملزيد من املعلومات عن اشتباكات أيار   (4)
       Graham Usher, “The Territorries Erupt,” Middle East International 625 (19 May 

2000), pp. 4-5.                                                                                                                  

                  
على الرغم مما ذكر أعاله، فإن عدداً قليالً من املراقبين أشار إىل أنها كانت أيضاً انتهاكاً    (5)

نوفمبر /يف تشرين الثاين" شراؤه"قوم به أريئيل شارون، وال سيما مدروساً برعاية احلكومة ي
منزالً يف القدس القديمة وتدنيس واجهته بعلم إسرائيلي كبير، األمر الذي ساعد يف تمهيد 

  .١٩٩٣- ١٩٨٧الطريق النتفاضة 
(6)    Edward W. Said, The End of the Peace Process: Oslo and After (New York: 

Pantheon,     1998); Peace and its Discontents (New York: Vintage Books, 1996); The 
Politics of            Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination, 

1969-1994 (London:     
Chatto & Windus, 1994).                                                                                                   
  

  :وملزيد من التحليالت احلديثة، أنظر 
            Edward W. Said, “Palestinians under Siege,” London Review of Books 22, no. 

24 (14 December 2000), pp. 9-14.                                                                                    

               
ال تنكر إسرائيل أنها رفضت تنفيذ فقرات رئيسية من اتفاقاتها املتعددة مع الفلسطينيين، لكنها   (7)

ويدعم السجل املتوفر اخلالصة . تزعم أن ذلك كان بسبب خرف الفلسطينيين االتفاقات نفسها
أو القيود السياسية الداخلية تقدم تفسيراً /عية اإلسرائيلية والتي فحواها أن األطماع التوس

وتقدم . أكثر دقة لسلوكها، على الرغم من اخلروقات الفلسطينية الواضحة ألحكام االتفاقات
) وخصوصاً مساهمات غراهام آشر( Middle East Internationalاجمللة نصف الشهرية 

يف " مراقب السالم"، مثل ما يُنشر بتوقيع )وغيره(سجالت ممتازاً حلقبة أوسلو يف هذا الصدد 
  .١٩٩٥هذه اجمللة بانتظام منذ سنة 

 Journal of Palestineنُشر كل من االتفاقات الواردة أعاله بالكامل يف قسم الوثائق يف    (8)

Studies كما أنها متوفرة أيضاُ يف مواقع الـ ،web اإلسرائيلية والفلسطينية الرسمية.  
(9)    Declaration of Principles, Article XIV. 
(10)   Ibid., Article XIII:1.  

 .التشديد من عندنا         
(11)   Article XIII: 3. Ibid.,   
(12)   Ibid., Article XIII. 
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 ١مسافة وباإلضافة إىل ذلك، ثمة مناطق أُخرى، مثل تلك التي تقع ضمن . الفلسطينية
 .إسرائيل، ُيمنع فيها البناء أيضاً –كيلومتر من حدود غزة 

(15)    Ibid مرفق مكمّل"امللحق، الذي حدد يف ديباجته أنه " اجلدول الزمني"من  ٤ – ٢، املواد."  
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  :األرقام واردة يف   (23)

         Report on Istraeli Settlement in the Occupied Territories. 
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under Siege,” op.cit., (and particularly the maps of Jan de Jong contained therein); and 
Jan de Jong, “Palestinian Planning Imperatives in Jerusalem, with a Case Study on 
Snata” (Jerusalem: PASSIA, 2000).                                                                                            

(29)   Said, “Palestinians under Siege,” op.cit., p. 9. 
 ٤ال لالنسحاب إىل حدود : أعلنها على وقع نفخ األبواق عشية قمة كامب ديفيد، وهي   (30)

املستوطنات؛ ال لتقسيم القدس؛ ال جليس عربي غربي ) كل(؛ ال تفكيك لـ ١٩٦٧يونيو /حزيران
  .نهر األردن؛ ال عودة لالجئين الفلسطينيين

لتي ضمت فقط فصائل منظمة التحرير خالفاً للقيادة املوحدة لالنتفاضة السابقة ا   (31)
، تضم القوى الوطنية واإلسالمية كل )باستثناء اجلهاد اإلسالمي يف البداية(الفلسطينية 
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بمجملها يف " فتح"غير أن ). وبين الفلسطينيين بصورة متزايدة(اإلسرائيليين واألجانب 

. أو يف التنظيم سيّان" فتح"، ومن ثم فإن العضوية يف "تنظيم فتح"السابق كانت تعرف باسم 
 : أنظر" حفت"ملزيد من املعلومات عن هذا اجلناح يف حركة 
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