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  أبعد من عباس وأوسلو
 

  رشيداخلالدي
  

  
، "منظمة التحرير الفلسطينية"األسبوع املاضي، أعلن حممود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية و

عاماً إلنشاء دولة  25 أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فشل اجملهود الذي بُذِل على امتداد
. لقد تأخّر هذا اإلعالن كثيراً. فلسطينية من خالل عملية أوسلو التي تمت برعاية أميركية

واملعروفة باسم اتفاقات أوسلو، " منظمة التحرير الفلسطينية"فاالتفاقات املبرَمة بين إسرائيل و
ولئك الذين يتمنّون يف إسرائيل حملت معها كارثة للفلسطينيين، يف حين أنها كانت بمثابة هدية أل

والواليات املتحدة اإلبقاء بصورة دائمة على االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية 
والدليل على الثمار املريرة لهذه االتفاقات تفاُقم موجة العنف . وغزة املستمر منذ نحو نصف قرن

  .الفلسطينية احملتلةالفلسطينيين واملستوطنين يف األراضي  نيبحالياً 
  

مل يكن الهدف من عملية أوسلو السير باجتاه قيام دولة فلسطينية أو منح الفلسطينيين حق تقرير 
بل أرادتها إسرائيل من أجل تنظيم احتاللها لألراضي الفلسطينية، وذلك عبر إنشاء السلطة . املصير

لو وما تالها من اتفاقات، حرص يف اتفاقات أوس. الفلسطينية لتكون بمثابة متعاقد من الباطن
اإلسرائيليون على عدم إدراج بنود وأحكام من شأنها أن تؤدّي إىل قيام كيان سياسي فلسطيني 

حتى إن هذه النيّة واضحة بدرجة أكبر يف التوسيع الكبير للمستوطنات اليهودية . ذي سيادة فعلية
 نينطوتسملاكان عدد . عملية أوسلو غير الشرعية يف األراضي احملتلة، والذي بدأ إبان انطالق

اإلسرائيليين يف الضفة الغربية احملتلة والقدس الشرقية أقل من مئتَي ألف عند بدء املفاوضات، 
اجلزء الوحيد من اتفاقات أوسلو الذي طُبِّق بحذافيره . أما اآلن فيصل العدد إىل أكثر من ستمئة ألف

ة لالحتالل اإلسرائيلي واملشروع االستيطاين عبر فرض هو احلماية التي تؤمّنها السلطة الفلسطيني
  .اإلجراءات األمنية على شعبها

  
سيئاً جداً يف إدارة " منظمة التحرير الفلسطينية"يف عملية أوسلو واملرحلة الالحقة، كان أداء قيادة 

اءة فنظراً إىل الصفاقة اإلسرائيلية، فضالً عن عدم كف. أوراقها التي كانت يف األصل ضعيفة
الفلسطينيين يف التفاوض، تسبّبت عملية أوسلو بزيادة اخللل يف ميزان القوى، بدالً من املساهمة 

يف حتقيق التوازن بين إسرائيل، القوة العظمى اإلقليمية املسلّحة نووياً والتي حتظى بالدعم من 
ولة له والذي يعيش القوة العظمى العاملية الوحيدة، من جهة، والفلسطينيين، هذا الشعب الذي ال د

وقد تمكّنت إسرائيل، بفضل الواليات املتحدة التي . يف ظل االحتالل ويف املنفى، من جهة أخرى
ألقت بثقلها خلفها وجعلت كفّة امليزان تميل بقوة لصاحلها، من فرض إرادتها، وتثبيت دعائم 

سكري اإلسرائيلي من ايد حيث ال يزال ماليين الفلسطينيين يعيشون حتت احلكم العهنظام أبارت
  .دون حقوق أو أمن فيما تستويل إسرائيل على أرضهم ومياههم ومواردهم األخرى
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أعلن عباس، أحد املهندسين األساسيين التفاقات أوسلو، يف كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم 

لن يعني هذا  .املتحدة، أنه لن يتقيّد بعد اآلن ببنود االتفاقات ما مل تكفّ إسرائيل عن ازدرائها
الكالم الكثير إذا مل يُترجَم حترّكاً ملموساً مثل حلّ السلطة الفلسطينية أو وقف التعاون بين الشرطة 

ال مؤشرات توحي بأن أياً من هذين . شبه العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي
  .األمرين سيحدث يف القريب العاجل

  
، والتي ال تؤدّي سوى إىل زيادة "التي ال نهاية لها" "عملية السالم"ة آن األوان لوضع حد ملهزل

احلاجة بدالً من . املستعمرات اإلسرائيلية غير الشرعية والتسبّب بمزيد من املعاناة للفلسطينيين
ذلك هي إىل أنموذج جديد بالكامل مستند إىل القانون الدويل، وحقوق اإلنسان، واملساواة 

رهنت إدارة أوباما من خالل املسألة الكوبية واالتفاق النووي اإليراين، من شأن فكما ب. للشعبَين
اعتماد مقاربة جديدة وأكثر عدالً ملعاجلة املشكالت املستمرة منذ وقت طويل والتي تبدو 

يجب تطبيق النهج نفسه يف السياسة األميركية املعتمدة . مستعصية يف الظاهر، أن يعود بثماره
الفلسطينية، على الرغم من الضغوط املتوّقعة التي ال شك يف -املسألة اإلسرائيلية يف التعاطي مع

  .أن اللوبي اإلسرائيلي سيمارسها لقطع الطريق أمام أي تغيير يف الوضع القائم
  

يعارض عدد متزايد من . الشعب األميركي متقّدم بأشواط على سياسييه اجلبناء يف هذا الصدد
والتقدّميين، الدعم األميركي غير  ءادوسلا ةرشبلا باحصأصفوف الشباب و األميركيين، ال سيما يف

يف  39أن  2014ديسمبر /فقد كشف استطالع آراء أجري يف كانون األول. املشروط إلسرائيل
. املئة من األميركيين يدعمون فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها وقف بناء املستوطنات

تراجع دعم الديمقراطيين إلسرائيل بنسبة  ،2015مارس /وبحسب استطالع آراء أجري يف آذار
من األجدى باملسؤولين الكبار يف احلزب الديمقراطي أن . عشرة يف املئة مقارنةً بالعام املاضي

يعيروا آذاناً صاغية ألصوات الشريحة املتزايدة يف القاعدة احلزبية التي تبدي استعداداً للقبول 
  .الفلسطينية- ألة اإلسرائيليةبسياسة منصفة وعادلة يف التعاطي مع املس

  
تقوم الواليات املتحدة واجملتمع الدويل بتسليح النظام العسكري القمعي الذي فرضته إسرائيل 

إذا أريد التوصّل إىل سالم عادل ودائم، يجب وضع . على الفلسطينيين، وتمويله ودعمه ديبلوماسياً
ائيلي ومنظومته االستيطانية االستمرار من حد لهذا الدعم اخلارجي الذي ال يستطيع االحتالل اإلسر

والتي تضاف إىل املبلغ (بدالً من الزيادة املوعودة يف املساعدات العسكرية إىل إسرائيل . دونه
من أجل استرضائها يف موضوع إبرام ) اخليايل أصالً الذي يفوق الثالثة مليارات دوالر يف السنة

هو معارضة شديدة له، بإمكان الواليات املتحدة أن تبدأ االتفاق النووي اإليراين الذي أبدى نتنيا
باشتراط احترام إسرائيل للقانون األميركي والدويل بغية االستمرار يف تقديم املساعدات العسكرية 

هذا ما طالبت به مؤخراً النائبة الديمقراطية من مينسوتا، بيتي ماكولوم، يف رسالة موجّهة . إليها
  .ميركيةإىل وزارة اخلارجية األ
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ماتت " عملية سالم"حان الوقت ليتوقّف املسؤولون األميركيون عن االختباء خلف أوهام أوسلو و
قبل زمن بعيد وتسبّبت يف شكل مباشر باملأزق الراهن واالضطرابات التي نشهدها اليوم يف 

ن فعالً إذا كان السياسيون وصنّاع السياسات األميركيون يرغبو. شوارع القدس والضفة الغربية
يف الشيء نفسه، عليهم أن يتخلّوا عن االستراتيجيات املفلسة والكالم املبتذل العقيم، وأن يتّخذوا 

خطوات حاسمة لوضع حد لالحتالل واالستعمار والالمساواة التي ال يمكن أن تستمر حلظةً واحدة 
  .من دون دعم أميركي كبير

  
  
  

 
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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