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ق�ضية فل�سطني 2000-1987
مقدمة:
بقدر ما جتلت قدرات ال�شعب الفل�سطيني ،يف هذه املرحلة ،على الت�ضحية والعطاء،
بقدر ما كانت احل�صيلة ال�سيا�سية خميبة للآمال .وبقدر ما تلألأت �أنوار االنتفا�ضة
املباركة معربة عن �أ�صالة �شعب مقهور ،يواجه �أطفاله ون�سا�ؤه دبابات ال�صهاينة
باحلجارة ،والأرواح املتطلعة �إىل احلرية وال�شهادة ،بقدر ما زكمت الأنوف اتفاقيات
�أو�سلو  Osloوممار�سات ال�سلطة الفل�سطينية �ض ّد �أبناء �شعبها وجماهديها .وباخت�صار
ف�إن �أبرز معامل هذه املرحلة:
-

اندالع االنتفا�ضة املباركة ( ،)1993-1987وبروز التيار الإ�سالمي املجاهد.
اتفاقيات �أو�سلو بني م.ت.ف وال�صهاينة �سنة  ،1993والتنازالت املريعة عن حقوق
�شعب فل�سطني.
�ضعف وتفكك و�رصاع داخلي عربي  -عربي �إثر ا�ستيالء العراق على الكويت ،وما
تبع ذلك من حرب ومعاناة وعداوات.
توقيع الأردن اتفاقية ت�سوية مع الكيان ال�صهيوين.
انهيار االحتاد ال�سوفييتي وتفككه ،وانهيار منظومة الدول اال�شرتاكية يف �رشقي
�أوروبا ،والهجرة اليهودية الهائلة منها �إىل الكيان ال�صهيوين ،وا�ستفراد �أمريكا
بال�سيطرة العاملية.

�أو ًال :االنتفا�ضة املباركة:
حدثت �رشارة االنتفا�ضة املباركة يف يوم � ،1987/12/9إثر ا�ست�شهاد �أربعة عمال
فل�سطينيني يف حادث ده�س متعمد يف اليوم الذي �سبقه .وقد قررت احلركة الإ�سالمية
منذ تلك الليلة امل�شاركة يف االنتفا�ضة وتوجيهها ،فبد�أت برتتيبها املظاهرات العارمة بعد
�صالة فجر  9كانون الأول /دي�سمرب من م�سجد خميم جباليا ،و�سقط ال�شهيد حامت
�أبو �سي�س ،ثم �سقط ال�شهيد رائد �شحادة يف مظاهرة �أخرى قرب م�ست�شفى ال�شفاء.
وتواىل �سقوط ال�شهداء ،وات�سعت املظاهرات لتعم �أرجاء ال�ضفة والقطاع ،ولي�شارك فيها
كافة �أبناء ال�شعب .ومتيزت هذه االنتفا�ضة ب�أربعة مظاهر:
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الق�ضية الفل�سطينية
الأول� :أن �أهل “الداخل” املحتل (ال�ضفة
والقطاع) �أخذوا زمام املبادرة الن�ضالية اجلهادية،
بعد �أن كانت بيد العمل من “اخلارج”.
الثاين� :أن التيار الإ�سالمي �شارك بقوة وعنف
وفاعلية ،وبرز على �ساحة املواجهة بحجم منظم
م�ؤثر.
الثالث� :أنها �شملت كافة قطاعات ال�شعب
الفل�سطيني واجتاهاته وفئاته ال ُع ْمرية.
الرابع� :أنها ات�سمت باجلر�أة والت�ضحية،
وامل�شاركة الوا�سعة للأطفال والفتيان والن�ساء،
وباملظاهر النبيلة من �إيثار وتعاون و�شهامة،
وبالق�ضاء على مظاهر العمالة والف�ساد.
ومتيزت املرحلة الأوىل من االنتفا�ضة
باملواجهات ال�شعبية الوا�سعة والإ�رضابات،
واملظاهرات ،ومقاطعة الإدارة املدنية
ال�صهيونية ،وتنظيف املجتمع من العمالء
ومروجي الف�ساد واملخدرات .وبعد نحو �أربع
�سنوات �أخذت تربز املرحلة الثانية ،التي �شهدت
تنامي العمليات امل�سلحة �ض ّد ال�صهاينة ،مع
• م�شاهد من االنتفا�ضة املباركة
تراجع الأن�شطة اجلماهريية الوا�سعة .وقد
�سنة 1987
ع َّدت حركة فتح وحلفا�ؤها يف م.ت.ف اتفاقية
�أو�سلو (�أيلول� /سبتمرب  )1993نهاية لالنتفا�ضة ،ف�أوقفت فاعلياتها� ،أما اجلهات
الأخرى وخ�صو�صا ً حما�س واجلهاد الإ�سالمي فقد ا�ستمرتا يف فعالياتهما ،بل
و�صعدتا من عملياتهما اجلهادية .غري �أن ت�شكيل ال�سلطة الفل�سطينية يف الأر�ض
املحتلة (�أيار /مايو � )1994أفقد االنتفا�ضة كثريا ً من وهجها ،كما �أفقدها امل�شاركة
ال�شعبية اجلماهريية اليومية ،فاقت�رص الأمر ب�شكل �أكرب على �أع�ضاء احلركات
والتنظيمات.
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وعلى �أي حال ،ف�إن ال�سنوات ال�ست لالنتفا�ضة (كانون الأول /دي�سمرب - 1987
كانون الأول /دي�سمرب  )1993ح�سب �إح�صائية �أعدتها م.ت.ف قد �شهدت ا�ست�شهاد
 1540فل�سطينياً ،وبلغ عدد اجلرحى � 130ألفاً ،كما اعتقل حوايل � 116ألفا ً ملدد خمتلفة.1

ثاني ًا :ن�ش�أة حركة حما�س:
وقد تالزم �إن�شاء حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س” مع بداية االنتفا�ضة ،و�أ�صدرت
بيانها الأول يف  ،1987/12/14واعتربت من �أكرث الأطراف فاعلية� ،إن مل تكن �أبرزها.
وقد ع َّرفت حما�س نف�سها ب�أنها جناح للإخوان امل�سلمني وامتداد لهم ،وذكرت يف
ميثاقها �أنها “تعترب الإ�سالم منهجها ،منه ت�ستمد �أفكارها ومفاهيمها وت�صوراتها،
و�إليه حتتكم ،ومنه ت�سرت�شد خطاها” .وهدفت �إىل حترير فل�سطني ،و�إقامة دولة
الإ�سالم على �أر�ضها ،ودعت �إىل تربية متكاملة للأجيال لتحقيق الغايات املرجوة.
وقد ا�ستطاعت حما�س �أن حتقق �شعبية وا�سعة ،فكان م�ؤيدوها ،وال يزالون،
يحققون من ثلث �إىل ن�صف الأ�صوات عادة يف االنتخابات الطالبية والنقابات املهنية،
كما يف جامعات النجاح وغزة واخلليل وبريزيت والقد�س ،ونقابات املهند�سني والأطباء
وال�صيادلة واملحامني واملعلمني ،وغرف التجارة .ويف مقابلة �صحفية للدكتور ه�شام
�رشابي املعروف مبيوله العلمانية قال �إن حما�س هي ال�شكل اجلديد للمقاومة ،و�أنها
“جنحت حتى الآن فيما عجزت عنه م.ت.ف وف�صائلها خالل �أكرث من ربع قرن يف
ا�ستنباط �أ�شكال جديدة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني ،ومتكينه من ال�رصاع الع�سكري
الفعال با�ستقالل عن كل عون خارجي”.2
وترى حما�س �أنه يف مثل هذه الظروف من العلو ال�صهيوين ،والت�آمر الدويل وال�ضعف
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،والتمزق والت�رشذم العربي والإ�سالمي ،ف�إن عملها ال ي�ستهدف
حترير فل�سطني عاجالً ومبا�رشة ،و�إمنا يتعامل معها كمعركة تتداولها الأجيال ،ويف هذه
الأجواء ف�إنها ت�سعى �إىل جتاوز املرحلة باملحافظة على احلق و�إبقاء جذوة اجلهاد .وقد
�أمكن لها مواجهة التحديات من خالل نوعية الرجال الذين قدمتهم وامل�ستعدين للت�ضحية
واال�ست�شهاد ،حتى �إن املحللني الإ�رسائيليني يعرتفون �أن “حما�س قد �صكت مناذج جديدة
للإن�سان الفل�سطيني وهم اال�ست�شهاديون اجلدد” ،و�أ�شار �أحد خرباء ال�صهاينة �إىل ما
تتمتع به حما�س من ديناميكية ومبادرة .كما اعرتف اجلرنال �أوري �ساغي Uri Sagi
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رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سابق ب�أن لدى حما�س �أ�ساليب عمل متطورة،
وم�ستوى عال ٍمن ال�رسية ،و�أنها تنفذ عمليات بارزة قا�سية .وقد ا�ستطاعت حما�س �أن
تتمتع بحيوية مكنتها من تبديل عدد من الأجيال القيادية يف وقت ق�صري .فكلما ك�شفت �أو
ا�ست�شهدت �أو �سجنت قيادتها ،ظهر من يحل مكانها ويوا�صل العمل.
كان اجلهاز الع�سكري حلما�س “املجاهدون الفل�سطينيون” خالل االنتفا�ضة
املباركة بقيادة ال�شيخ �صالح �شحادة ،قد متكن من خطف وقتل الرقيب ال�صهيوين �آيف
�سا�سبورت�س  Avi Sasportasيف  ،1989/2/3واجلندي �إيالن �سعدون Ilan Sa'adon
يف  ،1989/5/3لكن �رسعان ما �ضرُ ب هذا اجلناح
الع�سكري يف �أيار /مايو � 1989إثر احلملة ال�رش�سة
التي قادتها �سلطات االحتالل .ثم �شكلت حما�س
جناحها الع�سكري احلايل “كتائب عز الدين الق�سام”
يف �أيار /مايو  1990الذي ح ّل حمل “املجاهدون
الفل�سطينيون”.
• �آيف �سا�سبورت�س و�إيالن �سعدون

ويف  1992/12/13قامت حما�س
باختطاف اجلندي ن�سيم توليدانو Nissim
 Toledanoواملطالبة يف مقابل الإفراج عنه
بالإفراج عن ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وعلى
�إثر رف�ض رئي�س وزراء العدو �إ�سحق
رابني  Yitzhak Rabinالتجاوب مع
مطالبها قامت احلركة بت�صفية اجلندي،
وهو ما دفع رابني للإعالن يف الكني�ست
عن احلرب ال�شاملة على حركة حما�س؛
فتم اعتقال  1300من �أن�صار حما�س ،كما
�أقدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية على �أكرب
عملية تهجري و�إبعاد بعد حرب ،1967
عندما قامت ب�إبعاد  415غالبيتهم ال�ساحقة
(نحو  )380من القيادات الإ�سالمية املدنية
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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• مبعدو مرج الزهور

• عبد العزيز الرنتي�سي وعزيز الدويك يف
مرج الزهور
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املح�سوبة على حما�س .غري �أن رف�ض املبعدين للإبعاد و�صمودهم يف “مرج الزهور”
على احلدود مع لبنان� ،أك�سبهم املعركة الإعالمية الدولية �ض ّد االحتالل ،وو�سع دائرة
االهتمام بحركة حما�س ،وزاد من �شعبيتها ،مما ا�ضطر ال�سلطات الإ�رسائيلية �إىل املوافقة
على العودة التدريجية للمبعدين ،والتي اكتملت بعد عام من الإبعاد.3
وح�سب درا�سة لغ�سان دوعر ،فقد نفذت حما�س �سنة  1993ما جمموعه  138عملية
خ�رس الكيان الإ�رسائيلي ح�سبما �أعلن بنف�سه  79قتيالً و 220جريحا ً.4
وبالرغم من �أن دخول
م.ت.ف يف ت�سوية مع الكيان
ال�صهيوين ،وتوليها احلكم
الذاتي يف املناطق ال�سكانية
يف ال�ضفة والقطاع (منذ �سنة
 )1994جعل العمل اجلهادي
�أمرا ً يكاد يكون م�ستحيالً،
�إال �أن الفرتة 1998-1994
• مذبحة احلرم الإبراهيمي (التي نفذها باروخ
�شهدت تطورا ً نوعيا ً يف
جولد�شتاين على ي�سار ال�صورة)
الع ـم ـل ـيــات وخــ�ص ــو�ص ـا ً
اال�ست�شهادية منها .ومن ذلك ر ُّدها على مذبحة احلرم الإبراهيمي يف 1994/2/25
بخم�س عمليات عنيفة� ،أدت �إىل قتل ما جمموعه
� 39إ�رسائيليا ً وجرح � 158آخرين .وردها
على ا�ست�شهاد يحيى عيا�ش ،الذي اغتيل يف
( 1996/1/5والذي كان مهند�سا ً لعمليات �أدت
لقتل �سبعني �إ�رسائيليا ً وجرح � 340آخرين)،
بعدة عمليات يف الفرتة 1996/3/3-2/25
مما �أ�سفر عن قتل � 45إ�رسائيليا ً وجرح 113
�آخرين ح�سب امل�صادر الإ�رسائيلية .وقد هزت
الكيان ال�صهيوين ،وا�ستدعت عقد م�ؤمتر دويل
مب�شاركة الدول الكربى ملا �أ�سموه “حماربة
• املهند�س يحيى عيا�ش
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الإرهاب” .و�شعرت �أن م�رشوعها ال�سلمي �أ�صبح يف “مهب الريح” على ح ّد تعبري
القيادي الفل�سطيني �صائب عريقات .وقام ال�صهاينة وال�سلطة الفل�سطينية ،بالتعاون
املبا�رش مع �أمريكا وبا�ستخدام كافة التقنيات الأمنية ،بحملة �شعواء ا�ستهدفت
اجتثاث كل ما له �صلة
بالتيار الإ�سالمي احلركي
املقاوم يف فل�سطني.
وم ّرت حما�س واجلهاد
الإ�سالمي ،مبرحلة من
�أق�سى املراحل ،وعانت من
�رضبات قا�سية .ومتكنت
• حمي الدين ال�رشيف وعماد وعادل عو�ض اهلل
ال�سلطة من تفكيك معظم ،
�إن مل يكن كافة ،خاليا املقاومة .ومل يتم تنفيذ �سوى عمليات حمدودة جدا ً للمقاومة حتى
�سنة  ،2000بينما ا�ست�شهد عدد من رموز العمل الع�سكري املقاوم �أمثال حمي الدين
ال�رشيف وعماد عو�ض اهلل وعادل عو�ض اهلل.
وعانت حما�س من ال�ضغوط واملحاربة يف اخلارج،
فكان اعتقال مو�سى �أبو مرزوق يف �أمريكا (متوز /يوليو
� - 1995أيار /مايو  )1997وحماولة اغتيال خالد م�شعل
يف  ،1997/9/25و�إغالق مكاتب احلركة يف الأردن يف �آخر
�آب� /أغ�سط�س  ،1999و�إبعاد �أربعة من قادتها من الأردن
(بعد �سجنهم �أكرث من �شهرين ون�صف) �إىل قطر يف ت�رشين
الثاين /نوفمرب .1999

• مو�سى �أبو مرزوق

وبالرغم من التن�سيق ال�صهيوين ،ال�سلطوي
الفل�سطيني ،الدويل الجتثاث هذه احلركة �إال �أن
�أن�صارها ظلوا يفوزون يف االنتخابات الطالبية
والنقابية ،وظلّت حما�س تتمتع بثقل �شعبي
كبري يف الداخل واخلارج.5
• حماولة اغتيال خالد م�شعل
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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واال�ست�شهادية مثل عمليات نت�سارمي  Netzarimيف ت�رشين الثاين /نوفمرب ،1994
وبيت ليد يف كانون الثاين /يناير  ،1995وتل �أبيب يف �آذار /مار�س  .1996وهي تتعر�ض
لنف�س ما تتعر�ض له حما�س من �ضغوط ومطاردة .وقد ا�ست�شهد قائدها فتحي ال�شقاقي
يف عملية نفذها املو�ساد الإ�رسائيلي يف  .1995/10/26وت�شري االنتخابات الطالبية �إىل
متتع هذه احلركة بنحو  %5-3من �أ�صوات الناخبني.

ثالث ًا :م.ت.ف :مــن الكفــاح امل�ســ ّلح �إلــى الت�ســوية
ال�سلمية:
عانت م.ت.ف من ا�ست�ضعاف �سيا�سي �إثر املحاوالت املتوالية الجتثاثها ع�سكرياً،
وو�صلت حالة تهمي�شها مدى كبريا ً يف م�ؤمتر القمة العربي يف ع ّمان يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  .1987وعندما اندلعت االنتفا�ضة املباركة ع ّدتها م.ت.ف رافعة �سيا�سية لها،
فحاولت ا�ستثمارها ب�شكل مبكر .فقامت بت�شكيل القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة
(بعد �شهر من اندالعها) ،و�شاركت الف�صائل الفل�سطينية وخ�صو�صا ً فتح بفعالية يف
االنتفا�ضة .ور َّد الكيان ال�صهيوين باغتياله لأبي جهاد رحمه اهلل (الرجل الثاين يف م.ت.ف
ويف فتح) يف تون�س يف  ،1988/4/16وذلك �ضمن حملته ال�رش�سة لقمع االنتفا�ضة .وقد
ا�ستفادت م.ت.ف من قيام الأردن بفك روابطه الإدارية والقانونية مع ال�ضفة الغربية يف
 ،1988/7/31لت�ؤكد متثيلها الر�سمي الوحيد لأهل ال�ضفة الغربية ،ولتخو�ض ما �أ�سمته
“هجوم ال�سالم الفل�سطيني”.
ويف املجل�س الوطني الفل�سطيني التا�سع ع�رش ( )1988/11/15-12الذي يتبع
م.ت.ف ّ
مت و�ضع برنامج فل�سطيني قائم على االعرتاف بقرار الأمم املتحدة رقم 181
ل�سنة  1947القا�ضي بتق�سيم فل�سطني لدولتني عربية ويهودية .واعرتفت م.ت.ف
لأول مرة بقرار  242ال�صادر عن جمل�س الأمن يف ت�رشين الثاين /نوفمرب .1967
ودعت �إىل ت�سوية �سيا�سية من خالل م�ؤمتر دويل .وحتى “يتجرع” الفل�سطينيون
كل هذه “املرارات” فقد �أعلن املجل�س “ا�ستقالل فل�سطني” .ولقد لقي هذا الإعالن
ترحيبا ً دوليا ً وا�سعاً ،حيث اعرتفت بهذه الدولة حوايل  120دولة خالل ب�ضعة �أ�شهر.
وبالرغم من �أن الواليات املتحدة ودول �أوروبا الغربية مل تعرتف بها ،وبالرغم من
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�أنها عمليا ً كانت “�أمالً” مل يقم بعد على �أر�ض الواقع� ،إال �أن ذلك �أعاد حتريك الق�ضية
دولياً ،و�أعاد ملنظمة التحرير الفل�سطينية ح�ضورها ال�سيا�سي ،بعد �أن ر�ضيت لنف�سها
“بتقزمي” مطالبها و“ق�صق�صة” براجمها الن�ضالية.

• املجل�س الوطني الفل�سطيني الـ  19يف اجلزائر 1988

ويف �أواخر الثمانينيات و�أوائل الت�سعينيات حدثت تغريات على امل�ستوى العربي
والدويل �أ�ضعفت كثريا ً املوقف الفل�سطيني والعربي .فقد حدث مزيد من ال�ضعف
والتفكك يف ال�ساحة العربية ،خ�صو�صا ً �إثر االجتياح العراقي للكويت يف  1990/8/2وما
نتج عنه من عداء بني البالد العربية ،وا�ستنزاف املوارد والرثوات العربية ،وتدمري البنية
الع�سكرية للعراق ،وتهجري وهجرة مئات الآالف من الفل�سطينيني من الكويت يف �أثناء
االجتياح العراقي ،وبعد ان�سحابه منها ،وما تاله من حجب الدعم عن م.ت.ف ...وب�شكل
عام ف�إن هذا االجتياح وما ا�ستتبعه من “حرب اخلليج” ونتائجها ،كان له �آثار كارثية
على ق�ضية فل�سطني.
�أما يف الإطار الدويل ،فقد �شهدت هذه الفرتة انهيار االحتاد ال�سوفييتي وتفككه،
وكذلك كتلة الدول اال�شرتاكية ،وحتولها من حالة املناف�سة والعداء مع �أمريكا وحلفائها
�إىل حالة من التوافق و“اال�سرت�ضاء” ،يف �ضوء التحول نحو الر�أ�سمالية والدميوقراطية
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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الغربية ،واحلاجة �إىل امل�ساعدات االقت�صادية من الغرب .وقد �أ�سهم ذلك يف اختالل
التوازن ال�سيا�سي الدويل ،الذي كان ي�ستفيد منه اجلانب الفل�سطيني والعربي �إىل ح ّد ما،
عندما كانت هناك حالة من التنافر واال�ستقطاب ت�سمح مبجال للمناورة.
وهكذا برزت الواليات املتحدة كقوة وحيدة �أوىل يف العامل،
خ�صو�صا ً بعد حرب اخلليج يف �أوائل �سنة  .1991وزاد الو�ضع
�سوءا ً تزايد النفوذ اليهودي ال�صهيوين فيها ،حتى �إنه عينّ يف
�إدارة الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون
 Bill Clintonوزراء يهود يف منا�صب
ح�سا�سة ،مثل وزيرة اخلارجية مادلني
�أولربايت ،Madeleine Albright
ووزير املالية روبرت روبني Robert
 ،Rubinووزير الدفاع وليم كوهني
• دان جيلكمان
 ،William Cohenووزير الزراعة
دان جيلكمان .Dan Glickman
هذا بالإ�ضافة �إىل وجود �سبعة يهود
من �أ�صل �أحد ع�رش يف جمل�س الأمن
القومي ،ورئا�سة اليهودي �آالن
Alan
جرين�سبان Greenspan
ملجل�س االحتياط الفيدرايل الأمريكي
• �آالن جرين�سبان
(البنك املركزي) ،واليهودي جورج
تينيت  George Tenetلوكالة
املخابرات املركزية  CIAوغريها.

• بيل كلينتون

• روبرت روبني

وقد ا�ستثمرت الواليات املتحدة
ذلك يف فر�ض هيمنتها و�إدارتها
وت�صوراتها لنظام عاملي جديد ،كما
• جورج تينيت
�سعت لإغالق امللف الفل�سطيني مبا
يخدم م�صالح حليفها اال�سرتاتيجي “�إ�رسائيل” .بينما قطف الكيان الإ�رسائيلي ثمارا ً
غالية نتيجة انهيار االحتاد ال�سوفييتي والدول اال�شرتاكية ،ف�أعادت هذه الدول عالقاتها
• وليم كوهني
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• مهاجرون يهود

الدبلوما�سية معها ،كما فتحت �أبواب الهجرة اليهودية �إىل
فل�سطني املحتلة ،خ�صو�صا ً من االحتاد ال�سوفييتي ،وقد
احتفل الكيان ال�صهيوين يف  2000/5/7بقدوم املهاجر رقم
مليون منذ بداية موجة الهجرة من االحتاد ال�سوفيتيي يف
�أيلول� /سبتمرب  ،1989وقام رئي�س الوزراء با�ستقباله بنف�سه.6
و�شملت موجة الهجرة هذه نحو � 92ألف عامل متخ�ص�ص يف
�شتى املجاالت ،7بينهم عدة �آالف متخ�ص�صون يف ال�صناعات
النووية ،ف�ضالً عن الكثري من الكفاءات الع�سكرية العالية ،مما
زاد من خطورة الكيان الإ�رسائيلي وم�رشوعه يف املنطقة.

ويف هذه الأجواء املثالية لأمريكا و“�إ�رسائيل” ،جنحت
الواليات املتحدة يف ج ّر البالد العربية �إىل م�ؤمتر ال�سالم
العربي الإ�رسائيلي يف مدريد يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
 ،1991تلته مفاو�ضات عربية �إ�رسائيلية مبا�رشة .ومل
تنفع حوايل �سنتني من املفاو�ضات بني اجلانب الفل�سطيني
واجلانب الإ�رسائيلي يف ك�رس الت�صلب ال�صهيوين .وقد
جاءت املفاج�أة عندما �أُعلن عن اتفاق �أو�سلو بني الطرفني،
• حيدر عبد ال�شايف
حيث ُك�شف النقاب عن مفاو�ضات �رسية كانت جتري بني
الطرفني منذ  1993/1/20من وراء ظهر الوفد الفل�سطيني الر�سمي املفاو�ض (برئا�سة
حيدر عبد ال�شايف) ،ومن دون علم معظم قادة م.ت.ف .وقد وقع االتفاق بالأحرف
الأوىل يف  1993/8/19يف �أو�سلو بالرنويج ،و ّ
مت التوقيع عليه ر�سميا ً يف 1993/9/13
يف وا�شنطن برعاية الرئي�س الأمريكي
بيل كلينتون ،وح�ضور يا�رس عرفات
ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحق
رابني ،ووقعه عن اجلانب الفل�سطيني
حممود عبا�س ،وعن اجلانب الإ�رسائيلي
وزير اخلارجية �شمعون برييز
 ،Shimon Peresكما وقعه وزيرا
خارجية �أمريكا ورو�سيا ك�شاهدين.
• توقيع اتفاقية �أو�سلو 1993
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وقد ات�سم اتفاق �أو�سلو ،8الذي قامت على �أ�سا�سه ال�سلطة الفل�سطينية ،باملرحلية� .إذ
ت�ضمن حكما ً ذاتيا ً يف قطاع غزة و�أريحا �أوالً على �أن يغطي مناطق فل�سطينية �أو�سع يف
مراحل تالية خ�صو�صا ًتلك امل�أهولة بال�سكان ،وت�شمل �صالحيات ال�سلطة التعليم وال�صحة
وال�ش�ؤون االجتماعية وال�رضائب املبا�رشة وال�سياحة .بينما جتري املفاو�ضات حول
الق�ضايا احل�سا�سة والو�ضع النهائي بعد �سنتني من بدء احلكم الذاتي .على �أن ال�سلوك
ال�صهيوينات�سمباملماطلةوالت�سويفوالتعجيز،بحيثم َّر�إعطاءال�صالحياتللفل�سطينيني
بكثري من التعقيدات التي عادة ما كان جوهرها مطالبة “ال�سلطة” بالنجاح يف “االختبار”
الإ�رسائيلي يف �رضب حما�س وحركات املقاومة ،وتقدمي ال�سلطة ملزيد من التنازالت.
و ّ
مت عقد عدة اتفاقيات تف�صيلية تالية ،فكان اتفاق القاهرة يف  ،1994/5/4واتفاق طابا يف
 ،1995/9/28مرورا ًباتفاقية واي ريفر بالنتي�شن Wye River Plantation Agreement
يف  ،1998/10/23ومذكرة �رشم ال�شيخ يف  .1999/9/4ووزعت مناطق احلكم الذاتي �إىل
مناطق (�أ) و(ب) .وحتى �سنة  2000مل تكن ال�سلطة ت�سيطر �سوى على  %18من �أرا�ضي
ال�ضفة حتت بند (�أ) حيث �سيطرتها الأمنية والإدارية ،ونحو  %25-20من �أرا�ضي ال�ضفة
حتت بند (ب) حيث ت�سيطر �إداريا ً بينما يكون الإ�رشاف الأمني م�شرتكا ً مع ال�صهاينة.
وب�شكل عام ،ف�إن �أبرز االنتقادات واملالحظات على اتفاق �أو�سلو ميكن تلخي�صها
فيما يلي:
 .1ق�ضية فل�سطني ق�ضية كل امل�سلمني ولي�ست ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم ،وهي
معركة تتوارثها الأجيال ،وال يجوز جليل �أن ير�ضخ �أو يتنازل فيغمط حقّ الأجيال
التالية .وقد �أجمع علماء امل�سلمني الثقات على عدم جواز هذه الت�سوية بال�شكل الذي
متت فيه ،ودعوا �إىل وجوب اجلهاد لتحرير الأر�ض املباركة.
 .2تفردت قيادة م.ت.ف باملوافقة على االتفاق واالتفاقات التي تلته ،ومل ترجع حتى
�إىل ال�شعب الفل�سطيني نف�سه ،الذي توجد فيه تيارات وا�سعة معرت�ضة على هذه
الت�سويات من الإ�سالميني والي�ساريني والقوميني ،وحتى يف حركة فتح نف�سها.
	.3اعرتفت قيادة م.ت.ف “بحق �إ�رسائيل يف الوجود” ،وب�رشعية احتاللها لـ  %77من
�أر�ض فل�سطني املحتلة �سنة  ،1948والتي ال جتري عليها �أية مفاو�ضات.
 .4مل يتم التعر�ض لأخطر الق�ضايا حيث ّ
مت ت�أجيلها �إىل مرحلة املفاو�ضات النهائية،
ولأن م.ت.ف تعهدت بعدم اللجوء �إىل القوة �إطالقاً ،فقد �أ�صبح الأمر مرتبطا ً مبدى
“الكرم ال�صهيوين” الذي ميلك عنا�رص القوة و�أوراق اللعبة ،وهذه الق�ضايا:
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�أ .م�ستقبل مدينة القد�س.
ب .م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني.
ج .م�ستقبل امل�ستعمرات ال�صهيونية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
د .م�ساحة الدولة الفل�سطينية املوعودة ،و�سيادتها على �أر�ضها.

• اتفاق غزة و�أريحا �أوال ً
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 .5ال تت�ضمن م�س�ؤوليات ال�سلطة الفل�سطينية الأمن اخلارجي واحلدود ،وال ي�ستطيع
�أحد دخول مناطق ال�سلطة دون �إذن �إ�رسائيلي .وال يجوز لل�سلطة ت�شكيل جي�ش،
والأ�سلحة تدخل ب�إذن �إ�رسائيلي.
 .6للكيان ال�صهيوين حقّ النق�ض “الفيتو” على �أية ت�رشيعات ت�صدرها ال�سلطة خالل
املرحلة االنتقالية.

مرتجم عن الأ�صل ،م�ؤ�س�سة �سالم ال�رشق الأو�سط .FMEP

• مناطق احلكم الذاتي الفل�سطيني (مذكرة �رشم ال�شيخ )1999
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 .7ال يوجد يف االتفاقيات �إ�شارة �إىل حقّ الفل�سطينيني يف تقرير امل�صري� ،أو �إقامة دولتهم
امل�ستقلة ،وال ت�شري االتفاقيات �إىل ال�ضفة والقطاع ك�أر�ض ٍحمتلة ،مما يعزز االعتقاد
ب�أنها �أرا�ض ٍمتنازع عليها.
 .8يف الوقت الذي تعهدت فيه م.ت.ف (ال�سلطة الفل�سطينية) بعدم اللجوء �إطالقا ً
للمقاومة امل�سلحة �ض ّد الكيان ال�صهيوين ،وبحل كافة م�شاكلها بالطرق ال�سلمية،
ف�إنها يف الوقت نف�سه �أ�صبحت م�ضطرة ،يف �ضوء تعهداتها ال�سلمية ،لقمع و�سحق
�أية مقاومة م�سلحة �ض ّد الكيان ال�صهيوين ،وحماربة �أبناء �شعبها الذين يقومون
بذلك .ووجدت نف�سها ،عملياً� ،أداة حلماية “الأمن الإ�رسائيلي” يف مناطقها ،وقامت
بحمالت اعتقال وا�سعة و�رش�سة �إثباتا ً “حل�سن نواياها” ،وحر�صا ً على ال�سالم مع
“�إ�رسائيل”.
لقد كان الكاتب الفل�سطيني املعروف �إدوارد �سعيد دقيقا ً �إىل ح ّد كبري عندما قال
�إن عرفات “و َّرط �شعبه مب�صيدة ال خمرج منها” ،9بينما قال املفكر الفل�سطيني
ه�شام �رشابي �إن القيادة الفل�سطينية “ال تعرف كيف ي�ؤخذ القرار ،وكيف يتم تقرير
امل�صري”.10

رابع ًا :ال�سلطة الفل�سطينية:
بد�أ دخول ال�رشطة الفل�سطينية قطاع غزة يف  ،1994/5/18و�أدى �أع�ضاء احلكم
الذاتي اليمني الد�ستورية �أمام يا�رس عرفات يف �أريحا يوم  .1994/7/5وقد �صدقت
الكثري من التخوفات حول الت�سوية و�أداء ال�سلطة املحتمل .فلأن اتفاقات احلكم الذاتي
م�ؤقتة ،ولأن ت�سليم الأر�ض لل�سلطة يتم “بالقطارة” جرعة ...جرعة ،ولأن حتقيق
�أي تقدم بات مرهونا ً بر�ضى الطرف الإ�رسائيلي ،فقد وجدت ال�سلطة الفل�سطينية
نف�سها “حتت رحمة” الطرف الآخر ،و�أ�صبحت م�ضطرة لال�ستجابة ل�ضغوطه ،يف
�سبيل احل�صول على �أية حقوق مهما كانت �ضئيلة .وقد �سعى ال�صهاينة �إىل املماطلة
والت�سويف لتحقيق تنازالت جديدة ،كما ربطوا بني �أي تقدم يف الت�سوية وبني �سحق
ال�سلطة الفل�سطينية للمعار�ضة امل�سلحة .وجنح الكيان ال�صهيوين يف و�ضع حما�س
واجلهاد الإ�سالمي واملعار�ضة الفل�سطينية كعائق ٍ يف الطريق ،على ال�سلطة �أن تد ّكه
وتقمعه حتى ت�صل �إىل ما حت�سبه �أهدافا ً وطنية فل�سطينية.
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وبالفعل ،فبعد �سنوات من اتفاقات �أو�سلو ،ا�ستمرت املماطالت الإ�رسائيلية ،ومل
تحُ �سم الق�ضايا اجلوهرية ،التي كان يجب �أن حت�سم ح�سب االتفاق �سنة .1998
و�صارت مراكز �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية الفعلية هي يف املناطق امل�أهولة بال�سكان،
والتي كان ال�صهاينة يرغبون منذ زمن طويل ب�إيكال جميع “املهام القذرة” فيها ،من
مالحقات �أمنية ،و�رضائب ،و�أعمال بلدية� ،...إىل من ينوب عنهم بذلك ،حتى ي�صبح
ا�ستعمارهم ا�ستعمارا ً “نظيفا ً”.
وت�ضخم اجلانب الأمني لدى ال�سلطة الفل�سطينية ليقوم بدوره املطلوب ،فبلغ
عدد ال�رشطة الفل�سطينية نحو � 40ألفاً ،لي�شكل �أعلى ن�سبة �رشطة يف العامل مقارنة
بعدد ال�سكان .و�شكلت ال�سلطة ثمانية �أجهزة �أمنية خمتلفة ،تعاملت دون هوادة مع
املعار�ضة الفل�سطينية ،ون�سقت ب�شكل مبا�رش مك�شوف مع الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية
والأمريكية .وت�ضخمت ميزانية الأمن ومكتب الرئي�س عرفات لت�صبح يف �سنة 2000
حوايل  %70من جمموع ميزانية ال�سلطة.11
وقد كان ذلك على ح�ساب احلالة االقت�صادية ،وعلى ح�ساب م�ؤ�س�سات التعليم
واحلريات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .ففي ني�سان� /أبريل  2000و�صفت
�شخ�صيات فل�سطينية بارزة ومنظمات حقوق �إن�سان اتفاق �أو�سلو ب�أنه مبثابة كارثة
اقت�صادية و�سيا�سية للفل�سطينيني ،ودعت عرفات يف وثيقة ن�رشت يف وا�شنطن �إىل
اال�ستقالة .وقالت الوثيقة �إن ن�صيب الفرد الفل�سطيني من الدخل انخف�ض بن�سبة ،%30
و�أن معدل البطالة ت�ضاعف ثالث مرات يف ال�ضفة والقطاع منذ .121993
وعانت ال�سلطة من الف�ساد الإداري واملح�سوبية التي تف�شت ب�رسعة يف �أجهزتها.
حتى �إن �أحد كبار قادة فتح نف�سها “حممد جهاد” مل يتورع عن القول �إن عرفات قد
�أحاط نف�سه بثلة من الل�صو�ص واملبتزين .13ونقل عن �شخ�صية �أخرى قولها “العربدات
متار�س ب�شكل يومي يف ال�شارع ،...واحلديث عن االنحالل والر�شوة واملح�سوبية يزكم
الأنوف” .14ويف �أيار /مايو � 1997صدر تقرير جلنة املراقبة يف املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني التابع ل�سلطة احلكم الذاتي م�ؤكدا ً �أن الف�ساد املايل يف �أجهزة ال�سلطة
وال�رسقات قد طالت  326مليون دوالر �أمريكي ،وهو مبلغ هائل ،وهو ما �أمكن ك�شفه،
بالن�سبة �إىل ميزانية ال�سلطة التي كانت بحدود مليار و 500مليون دوالر .وقد �ص ّوت
املجل�س الت�رشيعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات (� 56صوتا ً مقابل �صوت واحد)
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ب�سبب ذلك .ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب  1999و ّقع ع�رشون مفكرا ً و�شخ�صية فل�سطينية
بارزة حتت حكم ال�سلطة وثيقة “الع�رشين” التي اتهمت ال�سلطة بالف�ساد واملح�سوبية
وال�شللية وقمع احلريات ...وغري ذلك .وقد و�صف ه�شام �رشابي الو�ضع قائالً�“ :إن
ال�سلطة الفل�سطينية برتكيبها احلايل ال متثل ال�شعب الفل�سطيني� ،...إنها عاجزة عن
�إحداث �أي تغيري يف الو�ضع الذي يعي�شه ال�شعب الفل�سطيني ،وهي نف�سها �أحد �أ�سباب
تفاقم و�ضعه امل�أ�ساوي”.15
ومن جهة �أخرى ،فقد عانت املعار�ضة من قمع ال�سلطة الأمني ،ومن احلمالت
امل�ستمرة الجتثاثها .وللقارئ �أن يت�صور �أن ال�سلطة �شنّت يف ال�سنة الأوىل من عمرها
 12حملة اعتقال .ويف قطاع غزة الذي ال تتجاوز م�ساحته  363كم 2كان يتبع ال�سلطة
 24مركز توقيف واعتقال .ويف �شهر واحد مثالً ( )1995/5/9-4/19داهمت ال�سلطة
 57م�سجدا ً  138مرة ،يف �إطار قمعها لالجتاه الإ�سالمي .16وتوالت احلمالت الأمنية بعد
كل عملية جهادية ،وكان �أ�شدها حملة �آذار /مار�س � 1996إثر العمليات اال�ست�شهادية
التي نفذتها حما�س انتقاما ً ال�ست�شهاد يحيى عيا�ش .ومل تنجح حماوالت احلوار بني
ال�سلطة وحما�س ،وحدث �أكرث من مرة �أن تعتقل ال�سلطة حماوريها وتع ِّذب عددا ً منهم
�أمثال ح�سن يو�سف وجمال �سليم وغريهم .وقد جنح التن�سيق الأمني ال�صهيوين -
الفل�سطيني  -الأمريكي يف �إحباط الكثري من العمليات اجلهادية ،ويف القب�ض على كثري
من املجاهدين .ويف كانون الثاين /يناير � 1997أعلنت منظمات حقوق الإن�سان �أن
هناك  1600معتقل فل�سطيني يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية بينهم  700دون تهم �أو
حماكمة.17

خام�س ًا :الكيان الإ�سرائيلي:
خالل  52عاما ً من �إن�شائه ( )2000-1948متكن الكيان ال�صهيوين من ا�ستقدام
نحو مليونني و� 900ألف مهاجر يهودي ،وتزايد عدد اليهود يف فل�سطني املحتلة من
� 650ألفا ً �سنة � 1948إىل �أربعة ماليني و� 947ألفا ً يف نهاية �سنة � ،2000أي حوايل %38
من يهود العامل.18
وا�ستطاع الكيان ال�صهيوين �أن يتجاوز عزلته الدولية ،فمع انحالل االحتاد
ال�سوفييتي والأنظمة ال�شيوعية “هرولت” رو�سيا ودول �أوروبا ال�رشقية باجتاه
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فتح �سفاراتها وتعزيز عالقاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية مع الدولة ال�صهيونية .ومع
ال�ضعف العربي والإ�سالمي �إثر احتالل الكويت وحرب اخلليج (،)1991-1990
وتوقيع م.ت.ف التفاقيات �أو�سلو ،قامت الأردن بعقد اتفاق ت�سوية �سلمية مع الكيان
ال�صهيوين ،وتبعتها عدد من الدول العربية بتبادل فتح مكاتب متثيل جتاري ورعاية
م�صالح (قطرُ ،عمان ،تون�س ،)...وقامت �أكرث من خم�سني دولة �أخرى يف العامل بفتح
عالقات دبلوما�سية واقت�صادية مع الكيان ال�صهيوين.
ومع تراجع م�رشوع التحرير واحلروب العربية ،ومع تويل ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع مهام قمع املعار�ضة امل�سلحة للكيان ال�صهيوين ،ا�ستمتع
الكيان بحالة من اال�ستقرار الن�سبي ،م ّكنته من م�ضاعفة منوه االقت�صادي .فقد متكن من
م�ضاعفة الناجت املحلي الإجمايل من  15مليار و 300مليون دوالر �أمريكي �سنة 1983
�إىل  105مليارات و 400مليون دوالر �سنة � 2000أي بنحو �سبعة �أ�ضعاف (،)%689
ومل يعد حتت رحمة امل�ساعدات الأمريكية والهبات اخلارجية التي كانت ت�شكل �سنة
 1983نحوا ً من  %25من دخله القومي ،ف�أ�صبحت ال ت�شكل �أكرث من  ،%3و�إن ظلت
مبالغ امل�ساعدات والهبات نف�سها دون تغيري (حوايل �أربعة مليارات دوالر �سنوياً).
وارتفع معدل الدخل ال�سنوي للفرد يف الكيان ال�صهيوين �إىل  18300دوالر �أمريكي
�سنة  2000لي�شكل �أحد �أعلى الدخول يف العامل.
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