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  "حماس"مذكرة حركة املقاومة اإلسالمية 
  بشأن اتفاق أوسلو بعد خمسة أعوام من توقيعه

17/8/1998. ]مقتطفات[  
  

  
املتنفذة يف شراك حزب . ف.ت.على اتفاق أوسلو الذي جاء نتيجة سقوط قيادة م مرت خمس سنوات  

فلسطيني وقضيته، ألنه أوجد شرخاً العمل الصهيوين، األمر الذي جعل هذه السنوات اخلمس عجافاً بحق الشعب ال
حقيقياً يف جدار الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرب بعمق الثوابت الفلسطينية التاريخية وعمّق االنقسام السياسي 

  .بين قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة
تفاق، والتي إذ نستشعر وطأة اآلثار املدمرة والسلبية لهذا اال" حماس"وإننا يف حركة املقاومة اإلسالمية   

تتزايد يوماً بعد يوم يف صفوف أبناء شعبنا، يف ظل ازدياد التسلط الصهيوين على شعبنا وتصاعد خمطط التهويد 
واالستيطان على أرضنا وقدسنا، جنباً إىل جنب مع الفشل الذريع للسلطة الفلسطينية يف شتى اجملاالت، لنضع بين 

  .ملركز حلصيلة هذا االتفاق والواقع الذي أفرزهأيدي شعبنا وأمتنا هذا التقييم املوجز وا
  

  على الصعيد السياسي: أوالً 
  

 يف بعض األراضي احملتلة، ولكن هذه السلطة  لقد أسفر االتفاق ألول مرة عن وجود سلطة فلسطينية
ة على مرتهنة لالحتالل، وال تتمتع بسيادة حقيقية على األرض الفلسطينية خصوصاً يف اجلانب األمني والسيطر

  .املعابر واحلدود والتحكم يف املياه واملوارد والثروات الطبيعية إضافة إىل العالقات اخلارجية
  ،بقيت األراضي الفلسطينية املتمتعة باحلكم الذاتي حتت الهيمنة غير املباشرة أو املباشرة لالحتالل

يف االقتراح الصهيوين األخير بتحويل  أ، ب، ج، د، كما هو وارد: وجرى جتزئة هذه األراضي إىل مناطق خمتلفة
التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة إىل منطقة حمميات طبيعية، ) ج(نسبة من األراضي املصنفة ضمن الفئة 

األمر الذي أفقد هذه األراضي تواصلها اجلغرايف، بحيث أصبحت جزراً معزولة وأبقى الشق األكبر منها حتت 
أمّا بقية األراضي الفلسطينية احملتلة . اة أصحابها الفلسطينيين يف حركاتهم وتنقالتهماالحتالل، وزاد من معان

فقد سمح للطرف اإلسرائيلي بمصادرة الكثير منها وضمها وشق الطرق االلتفافية عليها وإقامة  1967عام 
 اوضات احلله األراضي مؤجل إىل مفاملستوطنات فوقها وتوسيع القائم منها، حتت حجة أن بحث مصير هذ

  .النهائي
  استثمر الصهاينة اخلطأ الفادح الذي وقعت فيه السلطة الفلسطينية بتجزيء االتفاق إىل مرحلتين

مؤقتة ودائمة، وجتزيء املرحلة املؤقتة إىل عدة مراحل، يف التملص من تنفيذ االلتزامات املترتبة عليه، تارة 
 ة التي تالئمهم، وتارة أُخرى بالتذرع باملتطلبات األمنيةباالستفادة من ضبابية النصوص وتفسيرها بالطريق

وكان الطرف الصهيوين دائماً قادراً على أن يفرض ما يشاء من تصورات . لتغيير بنود االتفاقات أو عدم تطبيقها

                                                 
 مصدر خاص. 
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ميركية ألنه الطرف الذي ترجح لصاحله موازين القوى يف الوقت احلايل، ال سيما يف ظل االنحياز األعمى لإلدارة األ
  .لصاحله

  امليناء ـ املطار ـ املمر (لقد تم حرمان الفلسطينيين من التمتع بمظاهر السيادة احلقيقية على أرضهم
، ومل تنجح السلطة الفلسطينية يف انتزاع أي )اآلمن ـ السيطرة الكاملة على األرض وثرواتها ـ اجليش املسلح

بالدولة املستقلة، وجرى تشويه متعمد ملفهوم الدولة الفلسطينية استحقاق من هذا القبيل لتعزيز موقفها املطالب 
عبر اإليحاء بأن إعالنها من طرف واحد دون احلصول على مقوماتها هو إجراء كاف لقيامها على أرض الواقع، يف 

طينية يعارضان الدولة الفلس) الليكود والعمل(الوقت الذي ال يزال فيه احلزبان الكبيران يف الكيان الصهيوين 
  .املستقلة، حتى وإن وافق حزب العمل على اسم هذه الدولة دون أن يسمح بمضمون استقالل حقيقي لها

    القدس ألشرس حملة تهويد منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اآلن، وذلك بهدف تفريغ مفاوضات  تعرضت
سياسية يف الكيان الصهيوين على احلل النهائي حولها من أي مضمون حقيقي، يف الوقت الذي أجمعت فيه القوى ال

  .[....]اعتبار مدينة القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوين 
  [.......]  
على االستيطان يف القدس واملستوطنات ) حكومة الليكود احلالية وعلى األخص( لقد ركز الصهاينة   

يف املشروع األخير، كما تم الشروع يف احمليطة بها تمهيداً لضم هذه املستوطنات إىل حميط املدينة كما حصل 
  .بناء مستوطنة جبل أبو غنيم الذي يعد من أكبر املشاريع االستيطانية يف شرقي القدس

الوجود الفلسطيني يف املدينة من خالل مصادرة هويات املقدسيين  إضافة إىل ذلك فقد تم التضييق على  
سسات الفلسطينية الثقافية واالجتماعية فيها، والتوسع يف ومنع عودة الغائبين عنها ملدة معينة، ومالحقة املؤ

  .[....]أوامر هدم البيوت بحجة البناء بدون ترخيص 
  تزايدت رقعة االستيطان الصهيوين على األرض الفلسطينية من خالل إقامة مستوطنات جديدة

مل يضع قيوداً حقيقية على الذي (وتوسيع القائم منها وبناء وحدات سكنية جديدة، حيث أغرى اتفاق أوسلو 
الطرف اإلسرائيلي بتوسيع مساحة املستوطنات ) االستيطان وأجل بحث هذه املسألة إىل مفاوضات احلل النهائي

  .[....]من مساحة الضفة والقطاع احملتلين % 60لكي تبتلع أكثر من 
 املد االحتاليل واالستيطاين، فقد ترافق  إىل الفشل السياسي للسلطة على صعيد وقف أو إضعاف إضافة

ذلك مع الفشل على صعيد إدارة الوضع السياسي الفلسطيني وتوجيه طاقات الشعب الفلسطيني للتصدي لالحتالل 
وتوابعه، فجرى جتاهل احملاوالت اخمللصة التي بذلتها القوى الفلسطينية املعارضة للوصول إىل تنظيم اخلالف 

يث تعاملت السلطة مع احلوارات التي أجريت معها يف الداخل واخلارج كمهرجانات خلدمة الفلسطيني السياسي، ح
فض السلطة للتوصل إىل قواسم مشتركة بين قوى الشعب الفلسطيني رمكاسب إعالمية وسياسية آنية، فضالً عن 

  .[....]ملواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية 
 ًيف إرساء قواعد احلريات العامة واحلريات الصحفية يف اجملتمع  وقد فشلت السلطة الفلسطينية أيضا

، وضد الفلسطيني، فكانت ممارساتها القمعية ضد نشاطات املعارضة وفعالياتها باملنع واالعتقال والتعذيب
الصحف والصحفيين بإحراق الصحف أو إغالقها واعتقال الصحفيين وتهديدهم وترويعهم، وضد اجمللس 

فه وجتريده من دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وتوسيع هذه األخيرة لتشمل املزيد من التشريعي بإضعا
  .أعضاء هذا اجمللس حملاولة إضعافه وشراء ذمم بعض أعضائه

  [.......]  
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  وأخيراً، فقد جنح الكيان الصهيوين يف حصر إطار احلل يف فلسطينيي الداخل، واستبعد موضوع
ا ، أمّ)كل سنة فقط 5000(سنة  40ألف نازح يمكن إعادتهم على مدى  200حصره بـ  الشتات الفلسطيني الذي

  .[....]قضية الالجئين فجرى جتاهلها حتت حجة تأجيل بحثها إىل مفاوضات احلل النهائي 
  

  على الصعيد األمني: ثانياً 
  

شراف الشرطة أثبتت أربعة أعوام من عمر السلطة أن نقل مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إل  
الفلسطينية مل يغير كثيراً من األوضاع األمنية ألبناء الشعب الفلسطيني يف هذه املناطق بل زادت إىل األسوأ، فإىل 
جانب دور السلطة يف كبح جماح االنتفاضة املباركة وإجهاض انتفاضة نفق األقصى ومنعها من التواصل 

حاول االتفاق، ومن ثم السلطة، توفيره ذلك أن أساس االتفاق هو  والتعاظم، أثبتت أن أمن الفلسطينيين هو آخر ما
  .[....]احلفاظ على أمن العدو الصهيوين 

  [.......]  
  

  على الصعيد االقتصادي: ثالثاً 
  

ما تزال مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تعد ثاين أكبر سوق للبضاعة اإلسرائيلية بعد الواليات املتحدة   
وقد أشار . مليار دوالر سنوياً) 2.4(ر الواردات الفلسطينية من البضائع اإلسرائيلية بنحو األميركية، حيث تقد

مساعد وزير التجارة األميركي بأن توقف السوق الفلسطيني عن استيراد البضائع اإلسرائيلية سيؤدي إىل أزمة 
ئيليون باملفاوضين اإلسرائيليين اد احملللون السياسيون اإلسرابطالة خانقة تضرب اجملتمع اإلسرائيلي، فيما أش

الذين استطاعوا إجبار الفلسطينيين على التوقيع على اتفاقية باريس االقتصادية التي تمثل أكبر إجناز اقتصادي 
  .[....]للكيان الصهيوين، يف حين أنها تقيد حرية اجلانب الفلسطيني يف االجتار مع الدول العربية 

  [.......]  
  

  االجتماعي على الصعيد: رابعاً 
  

بعد أن فشلت حماوالت االحتالل الصهيوين وعلى مدار ثالثين عاماً من إفساد الشعب الفلسطيني وتمييع   
شخصيته والهيمنة عليه من خالل نشر الرذيلة واخملدرات، حيث ضرب الشعب بكافة فئاته وطبقاته وأماكن إقامته 

واإلسالمية وحافظ على حضارته وتراثه، جاءت السلطة مثالً عالياً يف االلتزام باآلداب واألخالق العربية 
ويف سنوات معدودة لتنفيذ برنامج إفساد منظم، حيث تقيم احلفالت املاجنة وعروض األزياء وما  الفلسطينية

ومل تكتف تلك . يسمى بمسابقات اجلمال وتستقدم الفرق األجنبية الغربية على حساب امليزانية ودافع الضريبة
األساليب التي خدمت العدو الصهيوين وأجهزة خمابراته التي دأبت على جتنيد عمالئها وجواسيسها السلطة بهذه 

من رواد تلك احلفالت وما ساهمت به من خدش احلياء وتخريب اجلانب التربوي واألخالقي لدى الشباب 
ى إعالن احلرب على عل) حممد رشيد(الفلسطيني، بل أقدم رئيس السلطة وعبر مستشاره االقتصادي خالد سالم 

مبادىء اإلسالم جهاراً بإقامة أكبر ناد للقمار يف املنطقة كلها يف مدينة أريحا رغم املعارضة الشعبية 
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ورغم العجز يف ميزانية السلطة وازدياد البطالة وارتفاع معدالت الفقر داخل اجملتمع الفلسطيني، . واإلسالمية لذلك
الزمة لالتفاق مع كبرى الشركات العاملية املتخصصة يف صناعة وتوريد إالّ إن رئيس السلطة وفر األموال ال

لسلطة أن يحوي معدات نوادي القمار إلجناز مشروع الرذيلة، الذي من املفترض حسب اخلطة املوضوعة من قبَل ا
يتسع لـ  آلة للقمار إضافة إىل مطعم وحدائق ونوادٍ ليلية ماجنة وأحواض سباحة وفندق) 220(طاولة قمار و) 35(
 1948وكانت احلكومة الصهيونية امتنعت عن إقامة النادي داخل األراضي التي حتتلها منذ عام . غرفة) 220(

  !!بسبب ضغوط األحزاب الدينية التي ترى يف القمار حراماً حسب تعاليم الديانة اليهودية
  [.......]  
ا التدميرية، كما جرب رموزها وأصحابها لقد جرّب شعبنا هذه السلطة وأداءها الفاسد والقمعي ومسيرته  

املنتفعين والراقصين على دماء الشعب واألمة، وإن خمس سنوات تكفي للحكم على هذه التجربة، وبالتايل آن لها 
  .تُوقف أن تتوقف أو

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


