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 المقدمة

أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الدولة الصهيونية ومنظمة التحرير " اتفاقية أوسلو"تعتبر 

وقد وّقع االتفاق " . الفلسطينية، المعترف بها كممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد

في  وسلو بالنرويج، وتم التوقيع عليه رسميًاأفي  91/8/9111باألحرف األولى في 

بيل كلنتون، وحضور ياسر  األسبق برعاية الرئيس األمريكي ،في واشنطن 91/1/9111

" سرائيلياإل"ورئيس الوزراء ( ير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر)عرفات 

وعن ( اللجنة التنفيذيةأمين سر )وقعه عن الجانب الفلسطيني محمود عباس قد و  .بينإسحق را

كما وقعه وزيرا خارجية أميركا وروسيا   .وزير الخارجية شمعون بيريز" سرائيلياإل"الجانب 

"كشاهدين
1

 ًاتمت محادثات سرية بين الطرفين بدءوسلو حيث أوسمي االتفاق نسبة الى مدينة . 

تخطت هذه المحادثات السرية مؤتمر مدريد، وهو المؤتمر الدولي الذي  . 9119من العام 

بعد حرب الخليج الثانية وسقوط  ،9119 أكتوبر/  ليه الواليات المتحدة في تشرين األولإدعت 

 ". اسرائيل"االتحاد السوفياتي، لتسوية الصراع العربي الصهيوني لصالح حليفها االستراتيجي 

ت الفلسطينية الصهيونية التي تلت مؤتمر مدريد والتي كان يجريها من فشلت المفاوضا حيث

ففوجئ   . الجانب الفلسطيني وفد رسمي برئاسة حيدر عبد الشافي، بسبب التعنت الصهيوني

ما في، سلو التي كانت تجري من وراء ظهره؛ كما فوجئ بهاوأالوفد بالمحادثات السرية في 

 . ف.ت.يبدو، معظم قادة م

على أجراء مفاوضات لالنسحاب الصهيوني من  "إعالن المبادئ"اق أوسلو أو ينص اتف

 ،9111 أكتوبر/  تشرين األول 91في  ىبدأ األولتالضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين، 

ويتخلل المرحلتين   .ا مرحلة أخرى تستمر خمس سنواتليهت ستمر لمدة ستة شهور؛تو

قامة السلطة إمن الضفة الغربية والقطاع و "سرائيلياإل"مفاوضات تفصيلية حول االنسحاب 

  . الفلسطينية

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد "

القدس، والمستوطنات، : بحث القضايا العالقة مثل بهدف ،انقضاء ما ال يزيد عن ثالث سنوات

وما يجده الطرفان  ،لحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيرانوالالجئين، والترتيبات األمنية، وا

يتم بحثه استنادًا إلى قراري كان من المقرر أن كل ذلك   .م مشتركمن قضايا أخرى ذات اهتما

"118و 242مجلس األمن الدولي 
2

قد تم عقد عدة اتفاقيات تفصيلية بعد اتفاق اوسلو، فكان و . 

، ثم اتفاقية واي ريفر في 28/1/9115طابا في  واتفاق 4/5/9114اتفاق القاهرة في 

، وتم توقيع البرتوكول االقتصادي في 4/1/9111ومذكرة شرم الشيخ في  21/91/9118

                                                           
1
 .002، ص 2102محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية، خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، طبعة . د  

2
 .عن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة" وسلوأاتفاقية "  
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عن كل هذه االتفاقيات لإلختصار " اتفاقيات أوسلو"يعّبر مصطلح و  .9114باريس في 

 .واإلجمال

ما  ،مسار التسوية مع العدو وسلو وانتهاجأمن التوقيع على اتفاق  عامًا 21بعد حوالي 

من بسط ن السلطة الفلسطينية المنبثقة عنه ولم تتمك ،وحلمًا زالت الدولة الفلسطينية سرابًا

بل ظلت تابعة ومرتبطة بما يسمى  ض وال من بناء مؤسساتها المستقلة؛سيطرتها على األر

 . الكيان الصهيوني المحتل زاءشعبها أو ا زاءإ سواء ،داءهاأالذي يملي عليها " المجتمع الدولي"

الضفة الغربية على األقل )من أراضي متواصلة جغرافيا  9191وتحولت المناطق المحتلة عام 

مناطق )جزاء متناثرة تخضع ألنظمة مختلفة أالى أراضي مقسمة الى ( بما فيها شرق القدس

 ،محاطة بالمستوطنات والطرق االلتفافية والجدار العازل ،(في الضفة الغربية" ج"و" ب"، "أ"

وتمنعهم من التنقل والعيش  حواجز االحتالل العسكرية أهلهافي الوقت الذي تعترض فيه 

 .بحرية

قد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، حوالي نصف ول

 2.4جنوبها، مقابل الضفة الى  من شمالمستوطنة،  944على مليون مستوطن يتوزعون 

عدد السكان الفلسطينيين في األراضي "ن أحصائيات الفلسطينية إذ تشير اإل  .مليون فلسطيني

مليون،  1.8حوالى ( بلغ)نتائج التعداد الفلسطيني األول،  ، وفق9111الفلسطينية في عام 

واستمر  . مليون في الضفة الغربية وحوالى مليون في قطاع غزة 9.8يتوزعون بواقع حوالى 

 ،2007 وفق نتائج التعداد السكاني الثاني الذي جرى تنفيذه عام ،بلغو باالرتفاع، عدد السكان

مليون في  9.4وحوالى  ،مليون في الضفة الغربية 2.1ن يماليين يتوزعون ب 1.1حوالى 

ماليين نسمة في  1.1راضي الفلسطينية بحوالى كما قدر عدد السكان في األ. قطاع غزة

مليون في قطاع  1.5 مليون في الضفة الغربية وحوالى 2.4، منهم 2111منتصف عام 

".غزة
3

 

حقه الطبيعي في مقاومة االحتالل، قبل  ، خالل هذه الفترة،مارس الشعب الفلسطيني

 . جميع األساليب المتاحة، رغم وحشية االحتالل وقمع السلطة وبعد انتفاضة األقصى، مستخدمًا

والتهويد ( قطاع غزة)من الحصار اليوم  9191المناطق المحتلة عام  يعاني فلسطينيوو

الصعوبات و( أسير وأسيرة 4111)واالعتقال ( الضفة الغربية وشرق القدس)والمالحقة 

من فلسطين % 11عن  التحرير تخلت منظمةن أوذلك بعد  االقتصادية واالجتماعية؛

أزمة سياسية كما يعاني الشعب الفلسطيني من  . 9148ي المناطق المحتلة عام أالتاريخية، 

انقسام داخلي حاد، سياسي وجغرافي، وخاصة بعد فوز حركة حماس في االنتخابات و

 . 2119التشريعية عام 
                                                           

3
 ، األخبار0101و 0991مصطفى خواجه، الضفة والقطاع، بين   
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سنة  21 علىمتدت اذ يبحث تطورات إشمولية الموضوع وتشعباته الكثيرة، بسبب و

، ص هذه المرحلةخصائبعض اإلشارة الى أهم ساحة صراع في العالم، سنكتفي ب في تقريبًا

ن ينفجر الوضع مع انتفاضة أفي المسار الفلسطيني، قبل  خطيرًا التي شكلت في بداياتها انعطافًا

الجسيمة التي الوصاية الدولية الداعمة لالحتالل استطاعت، رغم التضحيات ن أإال   .األقصى

في مالحقة وشل الحكم الذاتي في الضفة الغربية  قدمها الشعب الفلسطيني، من تمكين سلطة

 :في هذا البحث على النقاط التاليةسيتم التركيز   .الحصار القاتل على غزةبقاء إمن و ،المقاومة

 .انية في الضفة الغربية وقطاع غزةأهم التطورات السياسية والميد – 9

 .اومة االحتالل في ظل اتفاق أوسلومق - 2

مفاهيم ومصطلحات تبنتها وسارت عليها السلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق  – 1

  .وسلوأ

 .الدولية في ظل االحتالل والوصاية" بناء الدولة" – 4

 .الخالصة - 5

 ناريسع ةدغار

 2172 ربمتبس / لوليأ
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في األراضي  2112الى  1991التطور السياسي والميداني من  – 1

 1976المحتلة عام الفلسطينية 

 9191شهدت المناطق المحتلة عام ، 2192الى  9114خالل الفترة الممتدة من 

قامة السلطة الفلسطينية وعودة قسم من طاقم إضافة الى إمهمة، يدانية موتطورات سياسية 

 ،واألجهزة األمنية التابعة لها( بعض الفصائل وقياداتها)منظمة التحرير الفلسطينية الى الوطن 

وانتخابات  ،2119ثم  9119انتخابات تشريعية في العام  جرت . حركة فتحأجهزة  ال سيماو

يلول أواندلعت انتفاضة األقصى ضد وجود االحتالل في   .2115في كانون الثاني رئاسية 

في المفاوضات التي  "سرائيلياإل"وعلى التعنت  ،وسلو من جهةأ، كرد على اتفاقيات 2111

اجتاحت قوات االحتالل مدن وقرى ومخيمات الضفة ، 2112العام وفي  . كانت مستمرة

واشتبكت مع المقاومين في  وسلو الى مساره،أوإعادة اتفاق  سكات صوت االنتفاضةإلالغربية 

ضد قوات ( مخيم جنين مثااًل)أكثر من مكان، وخاصة المخيمات التي خاضت معارك بطولية 

، تم ، في مقاطعة رام اهللياسر عرفاتالراحل، وبعد محاصرة الرئيس الفلسطيني  . االحتالل

، بعد اغتيال مؤسس حركة 99/99/2114في ( ن لم يكن فعليًاإ على األقل سياسيًا)اغتياله 

 ،اغتال الموساد الصهيونيكما . ، في قطاع غزة22/1/2114حماس، الشيخ أحمد ياسين، في 

ن عام حركة الجهاد االسالمي، فتحي الشقاقي في مالطا، في يوم مؤسس وأمي ،في هذه الفترة

، أمين عام الجبهة الشعبية 21/8/2119اغتالت قوات االحتالل يوم و  .29/91/9115

المقاومة ن استمرار عمليات أغير  . و علي مصطفى، في رام اهللبلتحرير فلسطين، أ

القيادة  دفعاقلب الكيان وتكثيف المقاومة في قطاع غزة ضد المستوطنات  االستشهادية في

دون اتفاق أمني " )حادي الجانبآانسحاب "الى  دعتتبني خطة شارون التي  الىالصهيونية 

، مع االحتفاظ بالسيطرة على الحدود والمنافذ البرية من القطاع( وسياسي مع السلطة الفلسطينية

 ،بدء في بناء الجدار العازل حول الضفة لضم المستوطنات الى الكيانوال والبحرية والجوية،

، وفصل الفلسطينية التابعة للضفة الغربيةالزراعية ضافة مساحات شاسعة من األراضي إمع 

 9148غربها المحتل عام " )موحدة"الضفة الغربية عن القدس، التي اعتبرها العدو مدينة 

  . يانهوعاصمة ك( 9191وشرقها المحتل عام 

، تبنت األمم المتحدة بعد توقف المفاوضات بين القيادة الفلسطينية واالحتالل لمدة سنتين

الى  دعامريكي الذي قدمه جورج بوش والذي وروسيا واإلتحاد األوروبي الموقف األ

ووافقت   ".إسرائيل"مع الى جنب  تعيش جنبًا ،مستقلةقامة دولة فلسطينية إمفاوضات من أجل 

2111في نيسان " خارطة الطريق"الرباعية الدولية على مشروع 
4

. 
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، والتي 2119جراء انتخابات تشريعية تحت الرقابة الدولية في بداية العام إبعد و

بعد االجتياح  اريًاسوسلو لم يعد أن اتفاق أشاركت بها ألول مرة حركة حماس، معتبرة 

راضي السلطة الفلسطينية، وبعد فوز الحركة في هذه االنتخابات وتشكيل أل "االسرائيلي"

الضغوط على الحكومة الجديدة  يمارس" المجتمع الدولي"سماعيل هنية، بدأ إحكومة برئاسة 

عت الوجود الصهوني في وسلو واالتفاقيات الدولية األخرى التي شّرأمن أجل االعتراف باتفاق 

أدى تصعيد الخالف بين الرئاسة الفلسطينية  . ر الفلسطينيينسيطرته على مصي وأفلسطين 

سماعيل هنية وحركة إوبين الحكومة المنتخبة المتمثلة ب وحركة فتح المتمثلة بمحمود عباس

الى انقسام  ،ات الدوليةيراضي الفلسطينية واالتفاقإدارة األحماس حول المفاوضات مع العدو و

، في ظل حصار وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ،سفتح وحما جغرافي بين حركتيسياسي و

( مصر مبارك)بتواطؤ دول عربية " المجتمع الدولي"و لقطاع نفذته دولة االحتاللعلى ا خانق

إال ان المقاومة استطاعت بعد بضعة أشهر من . والسلطة الفلسطينية، إلسقاط حكومة حماس

في القتال ضد غزة، في عملية  االنتخابات التشريعية اختطاف جندي صهيوني كان يشارك

جراء تبادل بينه وبين األسرى، الذي وصل عددهم في تلك الفترة الى إب طالبتو" الوهم المتبدد"

ة ويعانون من يقبعون في سجون االحتالل في ظروف قاسي ،عشرة آالف أسير ما يقارب

 . منهم بعضهمال الطبي والقمع الوحشي، الذي أدى الى استشهاد الاإل

خطف الجندي في بداية ل على القطاع، انتقامًا دموية شنت قوات االحتالل حربًاقد و

كما تصدت الجماهير لتوغل اآلليات الحربية  ،، تصدت لها المقاومة بالصواريخ2119صيف 

 . والفرق القتالية الصهيونية، مسطرة صور رائعة من االلتفاف الجماهيري حول مقاومتها

في ، رغم جوالت المصالحة المنتخبة ة بين الرئاسة والحكومةولكن تفاقم األزمة السياسي

في العام ، وتشكيل حكومة أخرى في رام اهلل كالرياض وصنعاء القاهرة وعواصم عربية أخرى

ت الموقعة مع العدو، برئاسة سالم يالبرنامج الرباعية الدولية واالتفاق تسير وفقًا، 2111

والقمع  ل، الذي واصل التهويد واالستيطانلالحتالكل أشكال التصدي أديا الى شّل فياض، 

ووصل ذروة اعتداءاته من خالل واالغتياالت وحصار غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية، 

شهد ، حيث است2118ووحشية ضد القطاع والمقاومة، في كانون األول عام شّن حرب دموية 

، السترجاع الجندي شاليط اًلمنز 5151، كما تم تدمير طفاًل 491، بينهم فلسطينيًا 9114

  . والقضاء على المقاومة

وكان لهذا ، يومًا 22لم يحقق العدو أي من أهدافه، بل صمد القطاع وأهله لمدة 

ضد اآللة الحربية  ،2119لصمود المقاومة وأهلها في لبنان في صيف كما  ،الصمود

وضاع أاألهم في اندالع ثورات الشعوب العربية التي أدركت مدى تدهور األثر  ،الصهيونية

 .حكامها وتواطئهم مع قوى االستكبار والدولة الصهيونية



 

7 
 

حتى المستمر ، على غزة  الحصار تنهلحرب الصهيونية لم اآلثار الكارثية لن أإال 

ة من قبل المطالبة الملّحدانة العالمية له، ولم تعّجل بالمصالحة الوطنية، رغم ، رغم اإلاليوم

نهاء االنقسام الجغرافي والسياسي، الذي يشّل كافة قدرات المقاومة الشعب الفلسطيني إل

حيث خطر تهويد وتقسيم المسجد األقصى  ،والتصدي لسياسة العدو، وخاصة في مدينة القدس

ضات مع ، عادت قيادة السلطة الفلسطينية الى المفاو2111وبعد  . المبارك أصبح وشيكًا

واألكثر عنصرية منذ قيام الكيان، تحت غطاء عربي، وبضغط من  "سرائيليةإ"أشرس حكومة 

الرباعية الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل جهود المصالحة الوطنية، التي يرفضها الكيان 

لم تكن على أساس االعتراف بشرعية الكيان واالتفاقيات  ما" المجتمع الدولي"الصهيوني و

ورفضه وقف ن المفاوضات تعثرت من جديد أمام التعنت الصهيوني أغير  . الموقعة معه

طاحت بأهم أن تندلع الثورة المصرية التي أمريكي مطلق له، قبل أدعم في ظل االستيطان 

 . 2199 يناير/  ة، في كانون الثانينظام عربي داعم لسلطة محمود عباس وسياسته التفاوضي

، وبالتحديد أواًل :ة الفلسطينيةطجديدة للسل لقد فتحت التغيرات على الساحة العربية أفقًا

دولة "ـ للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قرر التوجه الى األمم المتحدة لنيل االعتراف ب

وذلك بعد انسداد أفق المفاوضات في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، " فلسطين

كما   (.يت في األمم المتحدةالتصو" )استحقاق أيلول"ولدفعها الى األمام بعد " العبثية"

 صفقة تبادلبفضل القيادة المصرية الجديدة، التوصل الى ، ثانيًامقاومة، استطاعت حركة ال

في " وفاء األحرار"لية في عم ،أسيرة مقابل الجندي شاليط 21كثر من ألف أسير فلسطيني وأل

، تعيش المناطق الفلسطينية المحتلة عام 2192أيار  ومنذ . 2199أكتوبر / تشرين األول 

والقضايا المعيشية وتردي األوضاع  حالة غليان شعبي من جهة حول مسألة األسرى 9191

 ضرابًاإمبدأ االعتقال اإلداري وخاض  هرفضب، التي فجرها الشيخ خضر عدنان االقتصادية

من جهة أخرى، حالة انقسام عن كرامة األسرى والشعب الفلسطيني، و عن الطعام دفاعًا

ما زالت الدول  حيث ح مكانها، رغم اللقاءات المتكررة؛والمصالحة المرتقبة ما زالت تراو

الستمرار التدفق المالي  شروطًاو بللتلك المصالحة،  الغربية المهيمنة على العالم تضع شروطًا

والتمسك حكم الذاتي، وهي التمسك باتفاق أوسلو واالستمرار في المفاوضات الى سلطة عل

في ، 2199رغم فشل خطته في إقامة دولة فلسطينية في العام برئيس الوزراء سالم فياض، 

دموية الوقت الذي تواصل دولة العدو تهويدها للضفة الغربية ومدينة القدس وتهدد غزة بحرب 

 .  أخرى
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 وسلوأاومة االحتالل في ظل اتفاق مق – 2

( في فلسطين سالميحماس وحركة الجهاد اإل)واصلت حركات المقاومة اإلسالمية 

وسلو، رافضة أعملياتها ضد العدو المحتل، بعد توقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاق 

بعدة عمليات قامت وقد  . االعتراف بهذا االتفاق ومتصدية لتداعياته على الساحة الفلسطينية

على المجازر واالغتياالت، الى أن جاءت  ، ردًا9148استشهادية داخل األراضي المحتلة عام 

السلطة الفلسطينية لتبدأ عملية قمع واجتثاث المقاومة عن طريق مالحقة المقاومين وزجهم في 

الجزئي من غزة وبعض  انفس السجون التي كانت تستعملها قوات االحتالل قبل انسحابه

 .  المناطق في الضفة الغربية

مريكية واقتحام المسجد األقصى ات في كامب ديفيد تحت الرعاية األبعد فشل المفاوض

عن  ضد االحتالل تعبيرًا 2111سبتمبر / يلول أمن قبل شارون، اندلعت انتفاضة األقصى في 

اللتفافية في رفض نهج التفاوض واستفزاز الصهاينة الذين وسعوا المستوطنات وشقوا الطرق ا

ألسباب عدة،  مسلحًا ولكن سرعان ما أخذت االنتفاضة طابعًا . كافة مناطق الضفة الغربية

أولها الهجوم الدموي لقوات االحتالل ضد الشعب المنتفض، حيث كان جنود االحتالل يقتلون 

رات الناس دون تمييز، ويدمرون البيوت على أصحابها ويقومون باعتقاالت عشوائية خالل الغا

التي كانوا يشنونها على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وفي المدارس والجامعات وحتى 

  . المستشفيات والمساجد

 كان لمشاركة بعض القوات األمنية الفلسطينية في االنتفاضة للدفاع عن الشعب أثرًاو

ذ كانت هذه القوات تحمل السالح بشكل رسمي، بعد إ ؛"عسكرة االنتفاضة"في ما سمي  مهمًا

إال ان أجندة القوات األمنية  . عن القانون ن حاصرت سالح المقاومة وجعلته خارجًاأ

متطابقة مع تطلعات الجماهير الفلسطينية  الفلسطينية التابعة لسلطة ياسر عرفات لم تكن دائمًا

الل، بل ظلت تتحرك وتقاتل تحت سقف نهاء االحتإوقوات المقاومة التي كانت تهدف الى 

تجددت العمليات ف ،شاركت معظم الفصائل الفلسطينية في العمليات المسلحةوقد  . المفاوضات

االستشهادية وعمليات الطعن لجنود االحتالل على الحواجز والهجوم على المستوطنات، كما تم 

بو علي مصطفى التابعة أب اغتيال الوزير الصهيوني المتطرف رحبعام زئيفي، من قبل كتائ

فقررت الدولة الصهيونية اجتياح  . 91/91/2119للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 

الضفة الغربية لوضع حد لالنتفاضة والضربات الموجعة التي أصابتها وبثت الذعر في 

 .عماقهاأ

وتدمر لتقصف  وجوًا ، زحفت قوات االحتالل برًاالغطاء الدولي لالجتياح تأمينبعد  

المشاركة ب، وكافة المؤسسات األهلية التي اتهمت السلطة الفلسطينيةمنشآت ومقرات 
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، ومقر الرئاسة في رام اهلل حاصرت قوات االحتالل البلدات والمخيمات . ودعمها باالنتفاضة

مقاومة شديدة في بعض األماكن حيث توحدت قوى  واجهتنها أوقصفت ودمرت، إال 

والذي صمد بمجاهديه  ،"عش الدبابير"مخيم جنين، الذي اعتبره العدو  المقاومة، كما حصل في

/  شهر نيسانبداية وأهله أكثر من عشرة أيام ضد القصف الجوي والمدفعي واالقتحامات، في 

وأهلها أولى  اهحمة مخيم جنين التي سطرها شهداؤها ومجاهدووتعتبر مل . 2112 أبريل

على قوات االحتالل، رغم  ينتصر الفلسطينيون، حيث المعارك على أرض الوطن، بعد النكبة

السالح والذخيرة، ورغم المجزرة والدمار الذي خلفته قوات االحتالل في  عددهم وقلةقلة 

في ملحمة مخيم جنين البطولية، واصلت قوة إرادة المجاهدين ووحدتهم، والتحام أهل  . المخيم

التي  والعربية ألبطالها، سلسلة االنتصارات على العدوالمخيم معهم، ودعم الجماهير الفلسطينية 

جب اإلشارة هنا تو  .دشنتها المقاومة االسالمية في لبنان مع االنسحاب الصهيوني من الجنوب

بين المجاهدين والقوات الصهاينة في بيت لحم، حيث حاصر  دارتالى المعركة الشرسة التي 

وتدخلت الدول الغربية لمنع تدمير الكنيسة وجرت  جنود االحتالل المقاومين في كنيسة المهد،

أدت الى  ،بين جهات فلسطينية ودولة العدو برعاية دولية ًاغامض زال مضمونهامفاوضات ما 

 . إبعاد المجاهدين الى دول غربية والى قطاع غزة

استمرت انتفاضة األقصى وعملياتها المسلحة في الداخل المحتل أو ضد المستوطنين 

الضغوطات التي مارستها  الغربية، رغم الدمار وجدار شارون االحتاللي، ورغم في الضفة

 تبني برنامج وطني موحد لمواجهة االحتالل، أي العودة مجددًاضرورة  بحجةيقافها السلطة إل

 . قليمية والدوليةالصراعات الفلسطينية وإرادات القوى اإلحيث تتداخل  ،الى الملف الداخلي

خالل الفترة ما بين  شهيدًا 5119"الفلسطينية الى سقوط تشير االحصائيات 

بلغ عدد قد و . من اإلناث 112من الذكور و 5.591، منهم 19/92/2118و 21/1/2111

، والباقي من أراضي عام 1.112شهيدًا، وفي قطاع غزة  2.992الضفة الغربية  الشهداء في

سقط  كان األكثر دموية، إذ 2112ويشار إلى أّن عام  . وخارج األراضي الفلسطينية 9148

 15.111سقوط  إلىكذلك تشير البيانات  . شهيدًا 815 ـب 2114شهيدًا، تاله عام  9912فيه 

. "19/92/2118وحتى  21/11/2111جريحًا خالل الفترة ما بين 
5

 

للمقاومين، وبعد  منيةفي هذه االثناء، مع تراجع المقاومة المسلحة بسبب المالحقات األ

لجان شعبية في  تشكيل ت بعض القوى السياسيةاالنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، بدأ

 والقيامين ومن ثم نعلين وغيرهما فيما بعد، عمثل بل ،القرى المهددة بالجدار االحتالليبعض 

شعار ، رافعة "نوسرائيليإ" ومن بينهمها متضامنون أجانب فيمظاهرات سلمية يشارك ب

وتصدت لها قوات االحتالل سبوعية، أأصبحت بعض هذه المظاهرات   ".المقاومة السلمية"
                                                           

5
 مصطفى خواجة، نفس المصدر  



 

10 
 

، بعد تمّكن أهل بلعين  .سقط شهداء وجرح المئات من المواطنين والمتضامنينبشراسة حيث 

" محكمة العدل"ما يسمى سبوعية، وعبر التوجه الى خمس سنوات من المظاهرات األ

 . هاهلأالى  ،التي سلبهابعض األراضي  عادةإيرغم العدو على  ر حكمصداستالصهيونية، من ا

هذا  توسيعل، الفرصة انتهزت بعض الشخصيات والقوى السياسية المؤيدة التفاق اوسلو

، إلدانة المقاومة المسلحة وتحميلها "سلمية"و" شعبية"سلوب من المقاومة التي سميت األ

وتصعيد الهجمة الغربية ضد الشعب الفلسطيني، الذي خلفه العدو الصهيوني مسؤولية الدمار 

 ."األعمال اإلرهابية"بحجة 

رغم المالحقات واالعتقاالت المستمرة للمجاهدين والتنسيق األمني الجاري بين و

القوات األمنية الفلسطينية التابعة لحكومة رام اهلل وقوات االحتالل، استطاعت مجموعات 

ليلة من القيام ببعض العمليات الموجعة ضد االحتالل، في الخليل ومنطقة نابلس مجاهدة ق

والقدس، كما تستمر مجموعات أخرى السعي الى خطف جنود االحتالل من أجل مبادلتهم 

 . بأسرى فلسطينيين

ويدور منذ سنوات جدال واسع حول أشكال المقاومة التي يجب اتباعها، وخاصة في 

دس، بسبب انحياز الجمهور الصهيوني الى اليمينية والتطرف بعد انتفاضة الضفة الغربية والق

األقصى والحرب على غزة، وبسبب الوضع الداخلي الفلسطيني المنقسم بين مؤيدي سلطة 

، وبين مؤيدي المقاومة الذين الحكم الذاتي الذين يعتقدون بأن على الفلسطينيين بناء الدولة أواًل

ولوية في كل برنامج وطني، وأن ال مكان ألي سلطة وطنية األ يظل يرون أن انهاء االحتالل

التي " وثيقة األسرى"وفي هذا اإلطار، اعتبرت   .أو دولة فلسطينية مستقلة مع بقاء االحتالل

، مبادرة لتوحيد صفوف 2119 مايو/  أصدرها قادة األسرى من جميع الفصائل في أيار

الشعب الفلسطيني، رغم تناقضاتها الداخلية وغموض بعض جوانبها
6
وقد تحفظت عليها   .

 .حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

  

                                                           
6
 .التي تخفظت على بند حول المفاوضات" في فلسطينسالمي حركة الجهاد اإل"موقف عبد الستار قاسم حول الوثيقة و. انظر مقال د  
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 مفاهيم غريبة تجتاح العقول والوجدان العربي الفلسطيني – 3

 

كارثة فعلية حلت على ن اتفاقيات اوسلو تمثل أيعتقد العديد من الفلسطينيين والعرب 

من المبادئ التي أسست للعمل  الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام، انطالقًا

الوطني الفلسطيني منذ اندالع المقاومة الفلسطينية وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في 

ية منذ االنتداب فلسطينمن تاريخ الحركة الوطنية ال ، بل وانطالقًامن القرن الماضي الستينيات

عن المسار التاريخي للشعب الفلسطيني  ن هذه االتفاقيات خرجت كليًاأحيث رأوا  البريطاني؛

 . المقاوم ضد الصهيونية ودولة االحتالل والقوى االمبريالية الداعمة له أو التي تقف وراءه

 :نهافي القاموس السياسي العربي ومجديدة وثبتتها وسلو مفاهيم أأدخلت اتفاقيات 

 

 :"سرائيليةاإل"االعتراف بالدولة  –أ 

من أرض فلسطين أبرز وأخطر % 11على  "االسرائيلي"يشكل االعتراف بالكيان 

، وينهي الخاصة بند من اتفاق اوسلو، ألنه يؤسس لمرحلة جديدة تحمل مصطلحاتها ومفاهيمها

سالمية من جهة والعدوان واالستكبار والهيمنة ة واإلحالة الصراع بين األمة العربي نظريًا

رض الكيان على األهذا االعتراف بشرعية وجود  كونضافة الى إ . االمبريالية من جهة أخرى

عن التخلي تحت االحتالل، و واقعمن الشعب الفلسطيني ال قسمعن  نفصالالفلسطينية يعني اال

دعوة الى التطبيع مع االحتالل أيضًا يعني نه إ، فالالجئين الى هذا الجزء من الوطنعودة حق 

قليمي والعالمي، الذي ال بد من التعامل معه كواقع، استمد من المشهد اإل واعتباره جزءًا

  .ومن ضحيته الفلسطينية ثانيًا شرعيته من المجتمع الدولي أواًل

نها إذ إرغم التنازالت المبكرة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الخصوص، 

وبدأت بفصل  9188عالن االستقالل عام إفي  "سرائيلياإل"بوجود الكيان  اعترفت ضمنيًا

، كما 9114مصير فلسطينيي الداخل عن بقية الشعب الفلسطيني في برنامج النقاط العشر سنة 

لفتح  بشخصيات صهيونية وبدأت حوارات معها سعيًا مرارًا. ف.ت.شخصيات من م التقت

مكانية شق صفوف الجمهور إللصراع أو متوهمة ب" تسوية سلمية"قنوات تفاهم من أجل 

وسلو شكل أن االعتراف بوجود دولة االحتالل في اتفاق أإال رغم ذلك، .. الصهيوني وقيادته،

ن الرافضين لهذا النهج أقفزة نوعية في سلسلة تنازالت القيادة الفلسطينية، بحيث اعتبرت 

ربتهم جب محات الفلسطيني،" اإلجماع"وخارجين عن " عدميين"، "متطرفين"، "متشددين"
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قامة دولة العدو على األرض إب" المجتمع الدولي"العتراف  ومالحقتهم واعتقالهم، وذلك تطبيقًا

يعني تخلي  وهذا  .الرسمي ، والذي أصبح معيار التحرك الفلسطيني9141الفلسطينية عام 

حدى أهم ثوابت الشعب الفلسطيني منذ اندالع الثورات والمقاومة في إالقيادة الفلسطينية عن 

طالما رفض الخضوع لوعد بلفور المؤسس للدولة الصهيونية ورفض لالذي ووجه االحتالل، 

" الشرعية الدولية"أجمع وكل تداعياته على األرض، رغم التهجير والمجازر ووقوف العالم 

 . الى جانب االحتالل

شرعية وجود االحتالل على أرض فلسطين، قبلت القيادة الفلسطينية مع االعتراف بو

وحق " رض الميعادأ"ة بأن فلسطين والقدس بالرواية الصهيونية المزيفة للتاريخ المدعّي ضمنيًا

، متخلية عن مفهوم سابق ورد في "الشعب اليهودي"قبلت بمفهوم وبل  . "للشعب اليهودي"

عن الحق  تنازلتنها أمما يعني من جهة أخرى  . ف حول اليهودية كدين سماوي.ت.ت مدبياأ

أو على األقل  -قبول بالرواية الصهيونية الف . الفلسطيني على هذه األرض التي سلبت بالقوة

شّكل سابقة  -االعتراف بأن هناك رواية أخرى موازية للحق الفلسطيني يمكن النظر فيها 

، كما يؤكد على ذلك السماح للمستوطنين بالحق الفلسطينيالتدريجي تفريط خطيرة أدت الى ال

عالقة له بالدين اليهودي  الذي ال" قبر يوسف"من الدخول الى نابلس والقيام بشعائر دينية في 

 اواألخطر من كل ذلك، لقد تصرفت القيادة الفلسطينية مع أرض فلسطين كأنه .طالقعلى اإل

لتسليمه الفلسطيني من صيانة الحق  وبداًل . الفلسطيني واألمة بأكملها ملكها، وليس ملك الشعب

إنها مكانية تحقيق أي تقدم بسبب الظروف الدولية المعادية، فإلألجيال القادمة، في حال عدم 

 .األرض والحقمة في استعادة تنازلت عن حق الشعب واأل

أصبح مجرد ذكريات ، الذي من فلسطين 9148هذا فيما يخص الجزء المحتل عام 

بعض اعتبرت ف، 9191أما بالنسبة لألراضي المحتلة عام   .ومؤيديها بالنسبة لقيادة السلطة

الرواية الصهيونية حول  نها قبلت ضمنًاأنها قابلة للتفاوض، أي أالقيادة الفلسطينية رموز 

ن الضفة الغربية، بما فيها أجزاء أ، وهو مصطلح صهيوني، يعتبر "األراضي المتنازع عليها"

عنها الدولة الصهيونية لصالح " تتنازل"من شرق القدس ومن األغوار، هي أراض يمكن أن 

اعترفت السلطة في اتفاق وهكذا  . ن وافقت السلطة على شروط الصهاينةإالدولة الفلسطينية 

سرائيل تمنح والية إن أأي "، 9191على األراضي المحتلة عام " سرائيليةالوالية اإل"ـ وسلو بأ

لقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها  وفق شروط معينة ومتطلبات واضحة، وتبعًا

"سرائيل بتقييم األوضاع واتخاذ القرار المناسب بشأن توسيع مساحة الواليةإتقوم 
7

الممنوحة  

وقبول سلطة الحكم الذاتي  . غير محددة المساحة" الوالية الجغرافية"ـ للسلطة، وهذا ما سمي ب

                                                           
7
اطروحة ماجستير في جامعة النجاح " أثر اتفاق اوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية"حنان ظاهر محمود عرفات،    

 .2112طنية، كلية الدراسات العليا، الو
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ليست إال ( 9191وأخرى احتلت عام  9148احتلت عام  بين أراض)" تبادل األراضي"ـ ب

 . التفريط المستمر بالحق الفلسطينيبهذه المعادلة و القبول ضمنًاعلى  تأكيدًا

 

 :التطبيع والدعوة الى التطبيع مع الكيان –ب 

الى دعوة يمثل ، و"شعب"كدولة ومؤسسات و االعتراف بدولة العدو يعني التعامل معه

. ف.ت.ن كان موقف مأسالمية الى التطبيع معه، بعد باقي الشعوب والدول العربية واإل

وذلك  ،عملية التطبيعأمام  مهمًا معنويًا حاجزًا ،ومقاومته تحديدًا ،والشعب الفلسطيني عمومًا

من قبل قوى وأحزاب  ،ل ذلكرغم االعتراف الضمني بوجوده منذ السبعينيات أو حتى قب

رغم عالقاتها الحزبية مع بعض الجهات الصهيونية،  ،سياسية فلسطينية وعربية، والتي كانت

ومن جهة أخرى، أقامت بعض  (. حزاب الشيوعية مثاًلاأل)بمفهومه الشامل ترفض التطبيع 

ن هذه العالقات بقيت سرية أالدول العربية عالقات تطبيعية مع الكيان المحتل ومؤسساته، غير 

ن أصبح األمر شبه طبيعي بعد أ، الى عليهاوخجولة، خشية من االعتراض الشعبي الواسع 

 أصبح مشهد المصافحة بين المسؤولين في السلطة والمسؤولين الصهاينة أمرًا. وسلوأاتفاق 

 . يرهم، بل تمت لقاءات تطبيعية بين جامعيين وصحافيين وكتاب ورجال أعمال وغعاديًا

وحتى بعد انتفاضة األقصى والحرب التي شنتها قوات االحتالل على الضفة الغربية وقطاع 

وتدعو الى  -الفلسطينية تتعامل الفئات  بعضعادة احتالل مناطق السلطة، استمرت إغزة و

انتشرت ثقافة التطبيع داخل فئات اجتماعية   .مع المجتمع الصهيوني بكل شرائحه - التعامل

بعض العائالت الفلسطينية الشابة ذات التوجه اليساري للعيش في  وحنزالى حد  واسعة،

ثقافة "ـ لترّوج ل، "العيش المشترك"التي أصبحت منارة " واحة السالم"التطبيع  مستوطنة

   ".السالم بين الشعبين

ويشكل التطبيع االقتصادي الذي تمارسه وتشجعه سلطة الحكم الذاتي أخطر أنواع 

ن التطبيع أيقضي على كل مقومات اقتصاد فلسطيني مستقل في المستقبل، كما التطبيع، ألنه 

 وخالفًا . يهدف الى تدمير الوعي الفلسطيني ،الذي تشجعه الوصاية الدولية ،الثقافي مع المحتل

المناهضين "أو العمل مع " اليسار"قامة عالقات مع إ، هناك من يدعو الى للتطبيع الرسمي

نهم يخترقون بذلك المجتمع أمعتبرين ( للشرعية الدولية أو أقل من ذلك وفقًا)" لالحتالل

من النظر الى كيفية اختراق الصهاينة ومؤيديهم للمجتمع العربي في فلسطين  الصهيوني، بداًل

" المناهضين لالحتالل"التطبيع الفلسطيني مع المثقفين الصهاينة  ومن خالل . وبلدان أخرى

اجتاحت ممارسة التطبيع األوساط اليسارية والليبرالية العربية التي باتت تدعو هؤالء المثقفين 

 .في الشتاتفي المخيمات الفلسطينية  ، حتىلقاء محاضرات عن القضية الفلسطينيةالى إ
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  :"ثقافة السالم" –ج 

جديدة على القاموس السياسي ومصطلحات أدخل التطبيع مع كيان االحتالل مفاهيم 

القبول بشرعية وجود االحتالل وبحقه في  بمعنى" القبول باآلخر"الفلسطيني والعربي، أولها 

العيش مع االحتالل ومستوطنيه في  بمعنى" العيش المشترك"العيش في األرض المسلوبة، و

" مؤتمر السالم"ـ لومنذ برنامج النقاط العشر والتحضير  . ض فلسطيندولة أو دولتين على أر

وأكثر  ". السالم"يعني والقوى العظمى إلرادة المحتل " االستسالم"في جنيف، أصبح مفهوم 

ضافه اتفاق أولكن ما  . من ذلك، أصبح التخلي عن المقاومة وعن الحق هو السعي الى السالم

التي تعني نبذ كل الكلمات والتعابير " ثقافة السالم"ـ ترويج لالوسلو واألجواء التي رافقته، هو أ

، "المحتل"، "العدو الصهيوني"ـ التي تدل على رفض المحتل وإرادة مقاومته، كواألفكار 

ي تقف الت النفسية العوائقوبسبب  . مثاًل" الشريك"ـ وتبني تعابير تدل على المساواة، ك "الكيان"

دخال إأمام هذا التحول االستراتيجي في العالقة بين الشعوب العربية والكيان ومستوطنيه، تم 

لتفهم  والعربيمن الجانب الفلسطيني خاصة  وهو عملية تتطلب جهودًا ،"بناء الثقة"مفهوم 

المصالح "الذي يبحث عن  العدويطمئن الفلسطيني الى نوايا و، وجهة النظر الصهيونية

وفي هذا  . ، وهو مفهوم يساوي بين مصالح االحتالل ومصالح الشعب المحتل"ركةالمشت

فالعدو ال يثق  التحّول الى موقع العمالة؛"ي إال ال تعن" بناء الثقة"ن أالصدد، يكتب منير شفيق 

حادي الوالء، والعدو ال آ، وأثبت أنه عميل بالفلسطيني أو العربي أو المسلم إال اذا صار عمياًل

يجابي في مشروعه له، والدخول اإلعالقات للحكم الذاتي به غير عالقات التبعية  يقبل

"الصهيوني ضد العرب والمسلمين
8
.   

ذ إ ؛"العنف"و" التطرف"و" اإلرهاب"ومن المفاهيم الشائعة بعد اتفاق اوسلو، نبذ 

وسلو نبذ كل أشكال المقاومة ضد االحتالل، إال أالتي تبنتها سلطة " ثقافة السالم"تتطلب 

التي تعني في قاموسها المقاومة التي تكتفي بالتظاهرات أمام قوات العدو " المقاومة السلمية"

وبالنسبة الى مفهوم  . في الدول الديمقراطية، كما تفعل الجماهير معها االشتباكالمسلحة، دون 

بين  التمييزدون تمييز أو تحديد، بات ضروري  اكالهكان يتضمن كافة أش وبعد أن، "المقاومة"

المقبولة ) "السلمية"أو  (المقبولة نظريًا) "المقاومة الشعبية"و( المنبوذة" )المقاومة المسلحة"

" المتطرفون"أصبح و  ".السلمية"ـ ، الى حد وصف البعض لمعركة األسرى األخيرة ب(حيانًاأ

( التطرف الصهيونيضد )رابين القاتل الصهيوني  يمثلهالذي " االعتدال"هم من يقفون ضد 

بين الجالد تساوي غريبة معادلة في ( التطرف العربي الفلسطينيضد )أوسلو  طينيووفلس

يران التي تدعو الى التخلص من إسالمية في كما أصبحت مواقف الجمهورية اإل.  والضحية

منظمة التحرير الفلسطينية ومعظم  رسميًا تبنتهاكانت قد التي الدعوة ي دولة الكيان، وه

                                                           
8
" السبيل"وجريدة " طين المسلمةفلس"مجموعة مقاالت صدرت في )عالم، الموقع االلكتروني وتداعياته، المركز الفلسطيني لإل وسلوأمنير شفيق، اتفاق   

 21ص (. ردنيةاأل
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دانة، تستوجب اإل" متطرفة"مسار التسوية، التحول الى الفصائل الفلسطينية المقاومة، قبل 

   .وخاصة من قبل الفلسطينيين

في قاموس موقعي أوسلو ليس صفة دولة العدو أو الواليات المتحدة الذين " التطرف"

 - وسلو والسيطرة الصهيوأينكرون الحقوق الفلسطينية والعربية، بل من يقف ضد اتفاق 

مريكي لإلرهاب، وهو مفهوم تبنت السلطة المفهوم الغربي واأل لقد . مريكية على المنطقةأ

جرامية التي يشمل العمليات اإلكما  ،ة التي تطال المستوطنين في فلسطينيشمل العمليات الفدائي

مفهوم  تبّنت، كما (تساوي بين الجالد والضحية) تقوم بها جماعات صهيونية بحق الفلسطينيين

تعتبر ( التي)العربية  - تقودها أمريكا وإسرائيل والجوقة األوروبية"التي " الشرعية الدولية"

أوسلو وطابا وخريطة  ، وتطالب بوضوح من خالل اتفاقياتسطيني إرهابًامقاومة الشعب الفل

الطريق ضرورة مالحقة اإلرهابيين وتجريد فصائل المقاومة الفلسطينية المصنفة إرهابية من 

"السالح
9
أي  ،"العقالنية"ـ القيادة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق اوسلو التحلي ب أخيرًاوتطالب  .

وسيطرة قوى  القبول بما هو الواقع وهو وجود دولة االحتالل على األراضي الفلسطينية

  .االستكبار على العالم

 

 :أو التعامل مع العدو" التنسيق األمني" - د

، وهو يعني "األمن"ـ العدو الصهيوني مفاهيم جديدة خاصة بالموقعة مع ات ياالتفاق أفرزت

أمن االحتالل والكيان المحتل ضد المقاومين والمجاهدين والمناضلين الذين يرفضون  دائمًا

 . 9191األراضي الفلسطينية المحتلة عام  علىولو  ،وجود قوات االحتالل والمستوطنين

 منالمقاومة والمقاومين، وليس  التخلص منأيضًا  األراضي الفلسطينيةفي من األ مفهومويعني 

بين الشرطة الفلسطينية " التنسيق األمني"وسلو على ضرورة أينص اتفاق  . قوى االحتالل

 . لعدولوقوات االحتالل، أي العمل على توقيف ومالحقة المقاومين الفلسطينيين، أو تسليمهم 

القيام بعمليات مشتركة مع العدو ضد المقاومين للمحافظة على أمن " التنسيق األمني"كما يشمل 

، واستباق العمليات الفدائية لتوقيف المنفذين، (على أمن المناطق الفلسطينيةوبالتالي ) االحتالل

وليس لحماية أمن المواطنين  ،وتطوير أجهزة المخابرات الفلسطينية لرصد حركة المقاومة

سرائيل إمع  ن تنسق أمنيًاأمنية، كان على السلطة بسبب تعهداتها األ"و. ورصد تحركات العدو

ير من منية الكثيقدم قادة األجهزة األ . ت أمنية حول النشاطات الفلسطينيةن تقدم لها معلوماأو

"سرائيليةالمعلومات ألجهزة األمن اإل
10

القيام بدورات مشتركة لمكافحة  يضًاأ ويعني 

                                                           
9
 01/6/2116، "التناقض في وثيقة األسرى"عبد الستار قاسم،   

10
اطروحة ماجستير في جامعة النجاح " أثر اتفاق اوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية"حنان ظاهر محمود عرفات،   

 .2112الوطنية، كلية الدراسات العليا، 
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، أي العمليات المسلحة ضد االحتالل، كما صرح بذلك مسؤولون عن السلطة "اإلرهاب"

سرائيلية في كشفت الحكومة اإل"، وأخيرًا  .لتلك العملياتدانتهم إالفلسطينية عند شجبهم و

قامت  2191نه في سنة أ... في بروكسل" لجنة ارتباط الدول المانحة"تقريرها المقدم الى 

عملية مشتركة مع قوات األمن الفلسطينية في الضفة الغربية، كما  2.198ـ أجهزة االحتالل ب

"معها مشتركًا اجتماعًا 989عقدت 
11
. 

بلعب دور الشرطي  وقبلت ضمنيًا ،لدى الصهاينة" األمن"من مفهوم  وسلو جزءًاأت سلطة تبن

و اعتقال أعن تغلغلهم الى قلب مناطقها الغتيال  غض النظرعبر لصالح االحتالل، تارة 

التنسيق "ويشمل  . جراميةاركة الفعالة في هذه العمليات اإلالمشأخرى عبر تارة ومقاومين، 

من مواجهة قوات االحتالل  االحتالل منع المتظاهرين والفلسطينيين عمومًامع "األمني

 . منين مع األسرى واألسرى المحررينواالشتباك معها، كما يشمل اعتقال المناضلين والمتضا

ن سلطة أوسلو واالحتالل يتبادالن المعلومات والمهمات في مالحقة المقاومين، كما يتضح أأي 

األسرى المحررين فور انتهاء محكوميتهم الفلسطينية تقل األجهزة األمنية ذ تعإ بعد يوم؛ يومًا

لدى السلطة فور  قوات االحتالل من كان متعقاًل حيانًاأفي السجون الصهيونية، كما تعتقل 

" العمالة"وخالل هذا التعامل الرسمي مع االحتالل، اختفت الحدود بين مفهومي  . اإلفراج عنه

بنظر " عمالة"وبقيت عمالة األفراد " تنسيقًا"العمالة الرسمية سميت ن أ، إال "التنسيق"و

، أي األفراد الذين "العمالء"المؤسسة األمنية الفلسطينية التي ما زالت تتكلم عن مالحقة 

 .يتعاملون مباشرة مع االحتالل

 

 :اإلسالمي - عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي –د 

لمؤتمر  خارج المفاوضات العربية والفلسطينية التي كانت تجري وفقًاعّبر توقيع اتفاق اوسلو 

سالمية للقضية الفلسطينية، الفلسطينية بالحاضنة العربية واإلمدريد عن مدى استهتار القيادة 

مريكية والغربية األ" الحاضنة"وعن ميلها الكلي الى هذه الحاضنة مشلولة وعاجزة،  رغم أن

وسلو عن مسار الدول العربية ألم تتخل السلطة المنبثقة عن اتفاق  . للسير في طريق التسوية

مفكر كما يقول ال أيضًا، "سرائيلي الى المنطقةإلعبور  جسر"ـ بل عملت ك ،التسووي فقط

منير شفيق العربي الفلسطيني
12
 - بعد من اتفاق كامب ديفيد المصريأنها ذهبت أأي   .

. ات أخرى عربية صهيونيةقافوات( 9111)فترة الصهيوني الذي تسبب بعزل مصر في تلك ال

ألنه يحمل الكثير من المفاهيم " االنعطاف الكبير والخطير"ـ يصف الكاتب هذا االتفاق ب

                                                           
11

 .020. محسن صالح، ص. د  
12

 .منير شفيق، نفس المصدر  
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االستهزاء "ـ ل ومروجًا" العصبية الفلسطينية ضد العرب"واالنعزالية، مثيرا  مغلوطةال

 ". و المصير المشترك أو المصالح العربية العلياأبالتضامن العربي أو الوحدة العربية، 

مبريالي والقوى االستكبارية في العالم، بعد حرب ز الفلسطيني الرسمي الى الغرب اإلاالنحيا

االنفصال الفلسطيني عن المسار "الخليج وصعود قوة التدخل االمريكية في المنطقة، كّرس 

 بعادًاأحمل " أنه  ر شفيق، في هذا الصدد،ويعتبر مني ". العربي وبداية الطريق لحل منفرد

لم يخفف منها إال ... تمس األمن العربي وتجرح االنتساب الفلسطيني لألمة العربية واالسالمية

فيها، األمر الذي وضع العصي في دوالب  المفاوضات الى القاهرة لتصبح مصر شريكًا ةعادإ

 ."له طابخوه أن يمضي فيه وسلو ولم يجعله يتحرك بذلك الزخم الذي أرادأاتفاق 
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 بناء الدولة في ظل االحتالل  – 1

 

قامة السلطة الفلسطينية على بعض األراضي الفلسطينية إمن  بعد عشرين عامًا

بقرار مستقل بشأن اإلعمار  ، السيادة على أراضيهاذرة  ةأيبالسلطة  ال تتمتع هذهالمحتلة، 

ذ اضطرت الى وضع مناهج إ - السياسة التعليميةوال بشأن شعبها،  اتوالتمنية لتلبية حاج

ذ إ ؛الوطن بالسيطرة على أرض تتمتع وال - تربوية تحظى بموافقة الدول الغربية المانحة

ردن حدودها مع األوال على  حتالل الحواجز والجدار؛ليها المستوطنون ويقيم جيش االإيزحف 

ن السلطة الفلسطينية أن والسياسيون لهذه األسباب وغيرها، اعتبر المحللو  .والكيان ومصر

 ألنها أصبحت عبئًا ،دير الشؤون المدنية التي تخلى عنها االحتاللت" حكم ذاتيسلطة "ليست إال 

وحتى في بناء المؤسسات الرسمية، عليها   .واالحتالل" المجتمع الدولي"، تحت رقابة عليه

سمح لها وسلو بحذافيرها حتى ُيأنها تطبق اتفاقيات أإثبات للمجتمع الدولي والكيان الصهيوني 

باالتفاقيات  لتزامًاان تبدي أ( السلطة)عليها ": كما كتب الدكتور عبد الستار قاسم، المضي قدمًاب

ن تتدفق من الدول أرادت لصالحياتها أن تتوسع، ولألموال المطلوبة أذا إمن الناحية التطبيقية 

ن أبعاته يأتي فوق كل االعتبارات القانونية الداخلية الفلسطينية، ون أوسلو وتأالمعنى  . المانحة

استقرار السلطة مرتبط بمدى استجابتها للمتطلبات المفروضة عليها، وعلى رأسها المتطلبات 

"األمنية
13
. 

 

 :الوصاية الدولية وسيطرة المانحين واالحتالل على الحياة االقتصادية -أ 

الفلسطينية بأنها وضعت األراضي الفلسطينية التابعة لها تتمّيز سلطة الحكم الذاتي 

تحت الوصاية الدولية وجّردت الشعب الفلسطيني من كل مقومات الصمود والمقاومة ضد 

بأنه لن يسمح يتباهى وما زال الرئيس الفلسطيني  .ن كانت مسلحة أو اقتصاديةإ، االحتالل

وذلك يعني أنه سّلم مصير  .  قاومة المسلحة؛ كما يكرر بأنه معاد للمباندالع انتفاضة ثالثة

نفى كل قدرة ذاتية على مقاومة االحتالل و ،الشعب الفلسطيني الى الهيئات والرباعية الدولية

 . أو األمم المتحدة، كخيار وحيد الستعادة الحقوق" الشرعية الدولية"اختار التوجه الى عندما 

ذ حاول المناورة للتمسك إرادة الرئيس الراحل ياسر عرفات غير ذلك، إن كانت إف

صنع "ـ بالتي تسمح له ، خاصة األمنية والمالية، نابعة من شرعية المقاومة ببعض صالحيات
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رغم تلبيته إلمالءات الدول الغربية واالحتالل فيما يخص معارضي االتفاق ، "الحدث

فرضه المجتمع  الذيول محمود عباس الى السلطة، بعد استشهاده ووص هنأوالمقاومة، إال 

كليَا للرباعية  نفسها خضعت السلطة الفلسطينيةأالدولي كرئيس وزراء خالل رئاسة عرفات، 

فسّلمت القيادة الفلسطينية مصير األرض والشعب الى ما يسمى المجتمع الدولي، أي  ،الدولية

تحدة، التي لم تعد دولة معادية ومعتدية، بل أهمها الواليات الموالدول المسيطرة على العالم، 

على ذلك، استدعاء القوات الدولية لحماية  مثااًلو . أصبحت راعية شؤون العرب والفلسطينيين

من المطالبة بإخراج المستوطنين من المدينة  ، بداًل9114بعد مجزرة الخليل في المواطنين 

الشرعية "رارات األمم المتحدة، أي كما تنص عليه ق، 9191وكافة المناطق المحتلة عام 

". الدولية
14
 

الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع لقمة عيش سلطة الحكم الذاتي  رهنت

باريس االقتصادي  ينص بروتوكولحيث  ،"المجتمع الدولي"مالءات إلبمدى استجابتها  غزة

على كافة مرافق الحياة ودولة االحتالل على سيطرة المانحين  9114 سنةالسلطة  ذي وقعتهال

  .وسلوأ، وذلك من أجل إرغامها على تطبيق اتفاق "أراضي السلطة"االقتصادية في 

سلطة الحكم الذاتي لتمويل الغربي لبناء المؤسسات والتحكم بلقمة العيش، أصبحت ل بخضوعها

والمجتمع ابتزازها وابتزاز الشعب الفلسطيني من قبل االحتالل عملية سّهل مما  ،مقيدة كليًا

ثم ابتدعت ورّوجت لمقولة   .ن مسار االتفاقيات الموقعةعحتى ال يخرج الشعب  ،الدولي

سكات صوت الحق والتنازل عن الكرامة الفلسطينية، عندما إل" قراطيةالخبز أهم من الديم"

فرزت وصول أنتائج االنتخابات التشريعية التى  لرفضضغطت الدول المانحة على السلطة 

أبو ظبي في  وقال الرئيس الفلسطيني بكل صراحة لقناة  .الى السلطة حركة حماس

ننا الى ون قبلت بتوقيع اتفاق المصالحة الداخلية بأنهم سيعدإمريكان هددني األ" 8/99/2111

، أي مرحلة العقاب والحصار المالي"2119العام 
15
. 

تقرر وفق هذه االتفاقية تمويل " :عبد الستار قاسم. دوحول بروتوكول باريس، يقول 

 . مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتوفير أموال لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين

زيادة عدد الموظفين الحكوميين لدى السلطة الفلسطينية والذين : باختصار، تمت األمور كالتالي

من خالل تكثيف االستيراد يعتمدون في معيشتهم على الراتب، وضرب المنتجين الفلسطينيين 

فتحت السلطة الباب للتوظيف، وتهافت الناس على الوظائف بخاصة في األجهزة  . من الخارج

لقد تم ضرب المنتجين من  . األمنية، وقامت السلطة بفتح باب االستيراد على مصراعيه

                                                           
14

الشرعية "، فاألول يمثل الدول المسيطرة على العالم، في حين تمثل "الشرعية الدولية"ال يتطابق مع " المجتمع الدولي"ن ألى إشارة هنا تجدر اإل  

" المجتمع الدولي"لصالح " الشرعية الدولية"حيان، أسقطت في ممارساتها، في أغلب األ ن السلطة الفلسطينيةأقرارات األمم المتحدة، مما يعني " الدولية

 ".المجتمع الدولي"إال للضغط على " استحقاق أيلول"، كما فعلت في "الشرعية الدولية"ولم تلجأ الى 
15

 02في وهم التنمية، ص " المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية"إياد الرياحي،   
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"فالحين ونجارين وحدادين ونعالين ونساجين وحرفيين، وبث االنتعاش لدى الموظفين
16
. 

من ميزانية السلطة تأتي من مساعدات الدول % 55-51أن نحو "محسن صالح . ويضيف د

" اسرائيل"المانحة، وحوالي ثلث الميزانية يأتي من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تقوم 

جنبية لتفرض على الفلسطينيين طبيعة والجهات األ "سرائيلإ"وعند ذلك، تأتي  . بتحصيلها

وهنا فإن األمر ليس  . ة الشخص الذي يستلم هذه األموال، وطريقة التعامل معهاالنظام وطبيع

"وإنما باألداء السياسي واألمني ،بالكفاءة والشفافية فقط مرتبطًا
17
. 

 

 :مطبّعة مع االحتاللنيوليبرالية  شريحةتبعية االقتصاد الفلسطيني و -ب 

 ،وسلو هي مرحلة بناء دولةأمرحلة ما بعد اتفاقيات  نأاعتبرت السلطة الفلسطينية 

فتعمقت وتوسعت هذه الرؤية خاصة بعد وصول  . ت مرحلة تحرير من براثن االحتاللوليس

، وذلك 2111محمود عباس الى الرئاسة وتعيين سالم فياض لرئاسة حكومة رام اهلل في 

مرحلة ما "وسلو هي أن مرحلة ما بعد أبتشجيع من الرباعية الدولية والمانحين الذين يعتبرون 

ن أن كل المؤشرات والدراسات تظهر أغير  (. 91. الرياحي، ص" )نهاء الصراعإبعد 

االحتالل وممارساته هو المسؤول األكبر عن تردي أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية 

غالقات، اإلو، بسبب االجتياحات واجتماعية حقيقةاقتصادية  تنميةوقطاع غزة وغياب 

التي قطعت أوصال الضفة الغربية وفصلت القدس عن محيطها وبناء الجدار الذي  والحواجز

قطع ووتجريف األراضي،  ضافة الى سرقةإفصل األرض عن أهلها في بعض المناطق، 

وإقفال  ،قصف المناطق الصناعية في قطاع غزةواألشجار وتدمير المحاصيل الزراعية، 

 . مناطق من الضفة الغربيةالمنشآت االقتصادية في 

 ،، كما جاء في دراسات عدة"ج"االستثمار في المناطق المصنفة  لقد منع االحتالل

( التي تشكل" )ج"المنطقة " أن الذي يشير الى  - 2118ومنها تقرير البنك الدولي في العام 

والسلطة  "سرائيلإ"من األرض في الضفة الغربية في اتفاقيات السالم المؤقتة بين % 91

مستثمرة، وعدد  وهي بغالبيتها غير -تحت سيطرة الجيش االسرائيلي  الفلسطينية تقع كليًا

ن يسمح لهم باالنتشار أبينما استمر النمو الديموغرافي لدى الفلسطينيين دون  . السكان فيها قليل

وجاء في   ".نماء والتطورل على اإلداخل الضفة، لكي يطلقوا عجلة اقتصادهم والعم جغرافيًا

التي لم )الى الضفة الغربية مقابلة أجرتها الصحافة الصهيونية مع مبعوثة الحكومة الفرنسية 

تقول هذه  . لبناء مشروع استثماري ضمن خطة المانحين( تخف انتماءها اليهودي والصهيوني
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طقة نها أرغمت المسؤولين في السلطة الفلسطينية على نقل موقع االستثمار من المنإالسيدة 

جبرت رئيس الحكومة ألمتطلبات األمن الصهيوني، كما  الى بيت لحم، وفقًا" ج"المصنفة 

 59ن م بداًل% 51-51الفرنسية  –لى تعديل القانون لتكون الشراكة الفلسطينية عالفلسطينية 

 (.الرياحي، نفس المصدر" )للجهة األجنبية%  41للسلطة و

المحتلة، من خالل اتفاق باريس االقتصادي،  لقد سّهلت الوصاية الدولية على المناطق

والجمارك، والمواصفات الضرائب، "تبعية االقتصاد الفلسطيني لدولة االحتالل، من خالل 

نواع المواد أوالمقاييس المتبعة، وأماكن االستيراد والشحن، ونسب الضرائب والجمارك، و

حددت اتفاقية باإلضافة الى ذلك،  . نتجات المسموح باستيراها وتصديرها وتلك الممنوعةموال

كأساس للتعامل مع  "سرائيليةاإل"باريس المواصفات األمريكية واألوروبية السائدة في السوق 

"المنتجات المستوردة للسوق الفلسطينية
18

كما سمح هذا االتفاق بتبادل حر للمنتوجات .  

ما منع السلطة من  تالل،الزراعية دون ضرائب أو جمارك بين أراضي السلطة ودولة االح

فلسطينية  أراضعلى  صاًلأالمقام )نتاج الزراعي الصهيوني حماية األسواق الفلسطينية من اإل

 .نتاجي منظم وقويإمنع تطور ونشوء قطاع زراعي ما و( محتلة

نه بالرغم من إ( "ركام االقتصاد الفلسطيني")ويقول الباحث االقتصادي فراس جابر 

، ومنها الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الطابع االقتصادي، "الدولة"مؤسسات "وجود 

 ". اإلسرائيلي"عامًا، فإنها لم تستطع إلغاء أو التقليل من التبعية االقتصادية لالقتصاد  99لمدة 

طبعًا بوجود شروط موضوعية لإللحاق، منها االحتالل المباشر والسيطرة على المعابر 

سطينية في الداخل واتفاقية باريس االقتصادية، التي أبقت لالحتالل المختلفة، ووجود العمالة الفل

 ".اليد العليا على تطور االقتصاد الفلسطيني

ضافة الى دور االحتالل والوصاية الدولية المتمثلة بالرباعية الدولية والمانحين، كان إو

تصادية لصالح في تكريس التبعية االق ًابارز ًادور ،2115للسطلة الفلسطينية وخاصة بعد 

 ًاوضعت خطط ،آخروناقتصاديون فلسطينيون ومحللون ، كما أكد فهي من جهة . االحتالل

تقضي على الزراعة بعيدة عن مفهوم التنمية االجتماعية المستدامة والمستقلة، اقتصادية 

طلقت يد أوالصناعة التحويلية الفلسطينية، لصالح قطاع الخدمات والتجارة، ومن جهة أخرى 

والذي فّضل االستثمار في ن يكون لها دور تخطيطي ورقابي عليه، أالقطاع الخاص دون 

مع االحتالل تحت " مشتركة"قامة مشاريع إ، وافقت على وأخيرًا . إنتاجيةالقطاعات غير 

ذ إ ؛لقد أدى التمويل الخارجي للسلطة الفلسطينية الى تراكم الديون . غطاء التنمية االقتصادية

وهذه القروض التي سجلت على "من هذا التمويل تم على شكل قروض ميسرة،  كبيرًا جزءًا نأ

، بالقدرة بشكل كبير ،مشكوكًا حّمل الفلسطينيين ديونًات ..الشعب الفلسطيني، وعلى سلطة فتية 
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راضي المحتلة، لحالية لألوضاع االقتصادية في األبناء على القراءات ا ،يفاء بسدادهاعلى اإل

ما تم اختالسه وسرقته من المال العام في العديد من ملفات الفساد  ،في الوقت نفسه ،تعادل هيو

ن السلطة الشروع وعندما طالبت الجهات المانحة م . ("وهم التنمية"" )في السلطة الفلسطينية

صالح في جهاز التعليم بطرد مئات من للتخفيف من عبء الديون، تمثل اإل صالحاتإب

تخفيضات بونفاق على الصحة والتعليم، تخفيض اإلبالمعلمين ألسباب سياسية، وبشكل عام، 

عالن عن وباإلعانات التي تقدمها السلطة، ، وعلى اإلعلى رواتب العاملين في القطاع العام

 .مزيد من الضرائب

للمخططات الصهيونية التي أعلن عنها  ولكن األخطر من كل ذلك هو السير وفقًا

 سبتمبر/  يلولأفي مؤتمر دولي أقيم في نيويورك في  ،بيرس ،الرئيس الصهيوني الحالي

تركيز على صراع مستمر من ال التنمية االقتصادية المشتركة بداًل"حيث حث على  ،2119

ن تظل األرض أن األولوية ليست التخلص من االحتالل، حيث يمكن أبمعنى   ".على األرض

 . لرفع مستوى معيشة الفلسطينيين" مشتركة"في أيدي الصهاينة، بل القيام بمشاريع اقتصادية 

قامة مناطق صناعية إبالموافقة على فعاًل قامت السلطة يجاد فرص عمل للفلسطينيين، إبحجة و

نوب نشاء منطقة صناعية زراعية جإالتي تقوم على " خطة وادي السالم"منها ، "مشتركة"

ن أتفيد التقارير و  .ردن والسلطة الفلسطينية ودولة االحتالل عليهالقد وافق كل من األ . أريحا

نهم سيتمكنون بهذه الطريقة من كسر ما تبقى من أذ إ صهاينة هم الرابحون من هذه الخطة؛ال

ردنية الفلسطينية واأليل اليد العاملة تشغأن لى ضافة اإ  .اطعة العربية للمنتجات الصهيونيةالمق

 . ليست باألكيدة والمضمونة، على األقل باألعداد التي يتحدث عنها المخططون في هذه المنطقة

نه تم استيراد يد أالصهيونية  –ردنية األ" المشتركة"المناطق الصناعية  تفيد دراسات حولو

  .مصانعبعض ال قفالإالتخلي عنها عند عاملة آسيوية، و

لمانية على الصراع، قدمت الحكومة األ" يةالتنم"لصهيوني الذي يفضل للمنطق ا وفقًا

قامة منطقة صناعية في منطقة جنين، أي قرب الخط األخضر الذي يفصل بين كيان إل مشروعًا

عدة لقاءات في باريس واسطنبول والقدس بين فلسطينيين  عقدت . االحتالل والضفة الغربية

المستقبلية بين الفلسطينيين  برؤية للعالقات االقتصاديةمن أجل الخروج "آخرين وصهاينة و

ركزت المجموعة في لقاءاتها على بناء خارطة طريق اقتصادية كجزء مكمل  واإلسرائيليين،

وتكمن ميزة هذه المنطقة الصناعية،  (. 91ص  الرياحي،)" السياسية"لخارطة الطريق 

 راضي المحتلةللتوجه الى داخل األ ي مضطرًانه لم يعد العامل الفلسطينأ فيبالنسبة لالحتالل، 

 . مكان إقامتهعلى الكيان، بل يمكن استغالله في " أمنيًا تهديدًا"يشكل  قدبما ، 9148عام 

الخاصة، والتي يساهم " المشتركة"تكاثرت في اآلونة األخيرة المشاريع االقتصادية 

 - رئيس الوزراء السابق أولمرت ترحكما يق - همستوطنون في الضفة الغربية، ألنأيضًا فيها 
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ن االحتالل أحيث  أنهما منفصالن؛فصل العالقات االقتصادية عن السياسة على اعتبار "يجب 

 ن يكون كل طرف مكماًلأبالموضوع االقتصادي غير متصارع مع الفلسطينيين بل من الممكن 

دخل السياسة في سمح بتألن : "ويضيف أولمرت.  (91ص إياد الرياحي، " )خر في السوقلآل

فالمناطق الصناعية ستحل مشكلة البطالة  . الفلسطينيين جيرانناتنمية العالقات االقتصادية مع 

ق الذين نقلوا صناعتهم للشر" االسرائيليين"في الجانب الفلسطيني، وتوفر لرجال األعمال 

سيمنع من ن بناء تلك المصانع على طول الجدار أكما   .األقصى األيدي العاملة الرخيصة

نشاء إالداعين الى ن أمعناه هذا و  (.نفس المصدر" )داخل الخط األخضر ل الىادخول العّم

ال ينظرون الى بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، بل فقط الى توفير " مشتركة"مناطق صناعية 

 أراضي)بعض فرص العمل للفلسطينيين، كما فعل االحتالل باليد العاملة الفلسطينية في الداخل 

في دولة " مواطنين"رغم كون فلسطينيو الداخل  واجتماعيًا حيث بقيت مهمشة اقتصاديًا ،(48

 .الكيان الصهيوني

في رام اهلل، يقع " مشتركة"ت شركة كمبيوتر مأقيوفي سياق التطبيع االقتصادي، 

بين منتجي زيت " مشتركة"نشاء شركة إ، كما تم "موديعين"مكتبها الرئيسي في مستوطنة 

، دون أي اعتبار لجهود المزارعين نتاج زيت الزيتون البكر وتسويقه الى اليابانتون إلالزي

، حيث تركت الحكومة سواق العالميةإلى األوالتعاونيات الوطنية لتصدير زيت الزيتون 

 .نتاج الوطنيحتالل ينافسون اإل، هؤالء المطبعين مع االت االقتصاد الحرالتي تبّن ،الفلسطينية

سياسة التطبيع االقتصادية الرسمية مع االحتالل شريحة اقتصادية فلسطينية  نتجتألقد 

 . ، في وجه االحتاللواقتصاديًا الهثة وراء الربح السريع، غير مكترثة بصمود شعبها، سياسيًا

بالشراكة مع نظائرهم  ،نهأ "االسرائيليين"عمال األأدرك رجال "ومن جهة االحتالل، لقد 

وفي الغالب، تنتمي هذه  ". عون تجنيد دعم مادي دولي تحت مسمى السالميستطي ،الفلسطينيين

اعتمدت على عالقاتها مع االحتالل وعلى موقعها التي الشريحة الى أوساط السلطة الفلسطينية، 

تمثيل وكاالت أجنبية أو كتجاري، نشاط  في السلطة لتقوم بنشاطها االقتصادي، وهو غالبًا

والسيطرة على قطاعات  ،"ضمن نظام احتكاري للسلع المستوردة"وتسويقها، " سرائيليةإ"

والتمازج بين السلطة السياسية والسلطة  (. 18ص ، "خصخصة فلسطين"، فراس جابر)بعينها 

لى وإاالقتصادية هو من أهم خصائص النظام النيوليبرالي، الذي يقود الى الفساد واإلفساد، 

 .بومصير الشعو الرشوة والتالعب باألموال

ضافة الى الدعوة الى التطبيع بين المستثمرين إوفي مؤتمر االستثمار في بيت لحم، 

وعدم االهتمام  السلطة الفلسطينية من خاللالعرب والمسلمين من جهة والدولة الصهيونية 

تم فتح قنوات عدة لتشجيع التعاون االقتصادي بين " باالستثمار في القدس وقطاع غزة،
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نشاء مؤسسات احتكارية إك تأسيس استثمارات ومشاريع مشتركة، والطرفين، بما في ذل

 ،سرائيلية الستيراد بعض السلع األساسيةإفلسطينية ارتبطت مصالحها مع مؤسسات اقتصادية 

ألشخاص يرتبطون بأجهزة  "سرائيليةإ"ومنح وكاالت تجارية  ..مثل األسمنت والوقود وغيرها

ت بحثية وأكاديمية للتركيز على مشاريع التعاون السلطة الوطنية، وتشجيع وتمويل مؤسسا

 (.999ص  فراس جابر،) "االقتصادي بين الجانبين 

تحول المجتمع الفلسطيني الى مجتمع فقير، كما تشير  بسبب كل هذه المعطيات،و

لقد ركزت الخطط االقتصادية في  . حصاء الفلسطينيلإلزي الجهاز المركالصادرة عن رقام األ

وتم تدمير القطاع الصناعي وتهميش القطاع  خدماتية وغير إنتاجية،السلطة على قطاعات 

لصالح المؤسسات الخاصة، في الوقت  ،وكذلك الصحة ،تراجع قطاع التعليم العام، والزراعي

شجعت  . تتحكم بموارد مالية كبيرةوشريحة غنية تراكم المال والسلطة السياسية فيه نمو تالذي 

التي ارتبطت مصالحها بمصالح دولة االحتالل  ةالنيوليبرالي صعود هذه الشريحةالدول المانحة 

في أروقة  تي عّمتالفساد الملفات ورغم  . من جهة ومصالح الدول الغربية من جهة أخرى

ين والصهاينة، لم يتم الضغط لدى المانح ةمعروف تي باتتسلطة الحكم الذاتي في رام اهلل، وال

 . يدعم سياسة التطبيع والسالم الصهيوني هذا الفساد هذا الشأن، وذلك ألن فيعلى السلطة 

 

 وكيلة المّمولين؟: المنظمات غير الحكومية -ج 

سيطرت المنظمات غير الحكومية المدعومة من الدول الغربية على ما يسمى المجتمع 

سلوب عملها أفرض منهجيتها ولغتها وفي محاولة لالمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

 . وسياسيًا وثقافيًا ومجتمعيًا وحتى على مؤسسات السلطة، اقتصاديًا ،على المجتمع الفلسطيني

المحلية  جمعياتقفلت والحقت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الفي الوقت الذي أو

تجفيف مصادر "بحجة  -إتفاق أوسلو ومساره السياسي المجتمعية الفلسطينية غير الملتزمة ب

وعدم مهنيتها من  ،(خيرية وثقافية لجان الزكاة وجمعيات اسالمية)من جهة " تمويل اإلرهاب

قدرتها على إدخال المفاهيم التنموية الجديدة، وارتباطاتها  عدم" و بمعنى آخرأ ،جهة أخرى

أكثر مع المجتمع المحلي الذي تعمل فيه أكثر من عالقاتها مع المنظمات الدولية وعدم اعتمادها 

"ية والمهنية وغيرهاخطاب المجتمع المدني، ومفاهيم المحاسبة والمسؤول
19

ارتفع عدد  - 

 . لرؤية المجتمع الدولي طبقًا" مسالم"في بناء مجتمع  دورًاتلعب التي الجمعيات غير الحكومية 
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 .060ص " وهم التنمية"، في "؟ مراجعة مفاهيميةظمات غير الحكومية، أداة للتنميةالمن"أميرة سلمي،   
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الذي وصل ذروته في  ،ورغم التوتر الذي ساد بين هذه المنظمات والسلطة الفلسطينية

بسبب عالقة المنظمات المباشرة بالمانحين ومحاولة السلطة للحد من حرية  9111العام 

وذلك ألن  المختلفة في السلطة؛وبين الوزارات  وتم التنسيق بينهاملها ع واصلتنها أعملها، إال 

كبير منها على التمويل الجزء ال ذ يعتمدإ  .ن الجهتين تفرضها الجهات الممولةالعالقة بي

الدور الرقابي الذي يجب وتقرر درجة التنسيق المطلوبة بينهما، "فهي التي  . مالئاتهاألجنبي وإ

ق بالسلطة، وحدود تدخل السلطة في عمل المنظمات ير الحكومية فيما يتعلغان تلعبه المنظمات 

 (.918، ص أمير سلمي" )غير الحكومية

تدل المقارنة
20
على زيادة عدد المنظمات غير الحكومية  2111و 2111 العامين بين 

تأسست معظم المنظمات بعد  . قع ثلثاها في الضفة الغربيةيمنظمة،  9415الى  129من 

منها بين % 2969، و2111و 9114منها بين %  11،1قامة السلطة الفلسطينية، أي إ

نسانية، مجال المساعدات اإلتعمل أكثر من نصف هذه المنظمات في و . 2111و 2111

كل منظمة، ل شخصًا 21يقدر معدل التوظيف في هذه المنظمات و . بسبب زيادة الفقر والبطالة

حصائيات الخاصة بهذه كما تشير اإل.  ف المتاحةائظمن الو% 55تحتل النساء حيث 

رجي لها على لقد تصاعدت حصة التمويل الخا . المنظمات الى انخفاض عدد المتطوعين فيها

%   2965ل في حين تمّو ،من المنظمات ممّولة من الخارج%  9161: (2119)الشكل التالي 

ن طريق المؤسسات منها ع% 161ل ويتم تموي  .بهااألنشطة التي تقوم  ذاتها، من خاللمنها 

الذي انتقل من مجاالت ًا في أولويات التمويل، سجلت الفترة تغيير وقد . والمجتمع المحلي

الطفولة والشيخوخة وتنظيم العائلة والتربية واألبحاث الى مجاالت المساعدات االنسانية، 

 . ، والديمقراطية واألنشطة الدينيةوالثقافة، والتنمية الريفية، وحقوق االنسان، وحقوق المرأة

 .بأكبر حصة من التمويل األجنبي التنمويةوتستأثر المنظمات 

 991ع حجم التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية من اارتفتشير الدراسات الى 

مليون  25165والى  ،2119مليون دوالر في  224الى  ،9111في  ،مليون دوالر أمريكي

متع المنظمات غير الحكومية في توت . 2118لتخطيط الفلسطينية في دوالر حسب وزارة ا

منه % 1964البيرة ومدينة غزة بالحصة األكبر من هذا التمويل، مع  -محافظتي رام اهلل 

في الوقت الذي شهدت منطقة شرق  ،منه لمدينة غزة%  2969البيرة و -لمحافظة رام اهلل 

الضفة الغربية، ومحافظة  الىاضطرت الى االنتقال عدد المنظمات، التي ًا في القدس انخفاض

الى  9111في %  9961التي شهدت زيادة عدد المنظمات من  ،البيرة بالتحديد -رام اهلل 

 .2119في %  1964
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 جميل هالل، نفس المصدر  
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أمام هذه األرقام، يمكن التساؤل حول الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في 

حيث يعيش شعبها تحت االحتالل في حالة فقر  وخاصة في فلسطين المحتلة، ،أكثر من دولة

مع االحتالل وعدم استقرار، وحيث أقيمت سلطة فلسطينية تحت وصاية دولية، مهمتها التعاون 

المانحة الراعية للسلطة الفلسطينية هي التي تمول المنظمات غير  فالجهات . وحل أزمته األمنية

اإلغاثة والمساعدات تقديم من خالل " يصمام أمان سياسي واجتماع"الحكومية لتقوم بدور 

اإلسهام في التنمية المجتمعية "تشرح إحدى المؤسسات التنموية أن من أهدافها  . االنسانية

نها ال تسعى الى القضاء على أأي ..." وتهميشًا والتخفيف من حدة الفقر في المناطق األكثر فقرًا

نسانية لتخفيف عن حدته عبر المساعدات اإلم، بل تحاول االفقر من خالل برنامج تنموي مستدا

ط ون التمويل المشرألقد أظهرت دراسات حول المنظمات غير الحكومية  . الطارئة التي تقدمها

ال يساهم في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها هذه المنظمات، بل تضعها في  والمحدد زمنيًا

وضع المناطق  والمهم في . مختلفة اًل، التي تأخذ أشكا"المعونات"حالة انتظار مستمر لهذه 

ن هذه أيعتبر البعض  ،فلذلك . هو عدم الوصول الى حالة الجوع والغضب الفلسطينية المحتلة

وبشكل غير مباشر في تشجيع  ،سرائيليت بشكل مباشر في دعم االحتالل اإلساهم"المنظمات 

"مواصلة االستيطان وتفتيت المناطق المحتلة
21
. 

وازداد عددها بشكل مهم  ؛"الحقوق"هذه المنظمات في مجال مناصرة تعمل الكثير من 

ن بناء الدولة ومؤسساتها أوسلو، ضمن خطة الوصاية الدولية التي ترى أبعد توقيع اتفاقيات 

أي محاربة )بسط األمن ه بعد إجالؤأصبح أولوية، وليس القضاء على االحتالل الذي سيتم 

 . الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، بواسطة ومساعدة المجتمع الدولينشر و( المقاومين

إلدخال الديمقراطية والحقوق الفردية وحقوق المواطن، والسالم الى "تعمل هذه المنظمات 

أو كنخبة موجودة في  ،المجتمع الفلسطيني، كوسيطة بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني

الجديد في فلسطين، والتي تبرر مهمتها االستعمارية الجديدة خدمة وتسهيل مهمة االستعمار 

" السالم والالعنفوحقوق الفردية، لاوسيادة القانون، وبحاجة الفلسطينيين الى الديمقراطية، 

  (. 941أميرة سلمي، ص )

سليم ومن بين العقبات التي حددتها الجهات المانحة أمام الديمقراطية والحكم ال

ية وحركات المقاومة، ال سيما اإلسالمية منها، مكانة مرموقة سالمجمعيات اإلوالمسالم، تحتل ال

ضافة الى الفساد في السلطة وبعض المظاهر الثقافية التي يجب تحديثها أو القضاء إ، فيها

 . عليها
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  :صالحات األمنية وتكريس االنقسام الداخلياإل -د

جراء إوسلو من السلطة الفلسطينية أطلبت الجهات المانحة الراعية التفاقيات 

ت ذ اعتبرإ . بعد التخلص من الرئيس ياسر عرفاتأجهزة السلطة، وال سيما  صالحات فيإ

لمناطق السلطة والقضاء على حكم عرفات بداية " سرائيلياإل"المرحلة التي تلت االجتياح 

ار الديمقراطية صالحات الالزمة لبسط األمن وانتشواإل المسيرة السلميةصفحة جديدة في 

 . فافية في أجهزة السلطة، تحت رعاية عين االحتاللوالش

ها تتعلق بدأ الرئيس محمود عباس بعض اإلصالحات المطلوبة فور انتخابه، أوال

 . كإجراء االنتخابات المحلية ثم التشريعية ،السلطة وتفعيل آلياتبتوحيد األجهزة األمنية 

أجندة الرئيس عباس لم يكتب لها النجاح، لعدم تعاون  واإلصالحات األمنية التي كانت على"

في االنتخابات " حماس"إسرائيل، ومقاومة رؤساء األجهزة األمنية لإلصالحات، وفوز 

بعد لكن و(. 41الرياحي، ص " )عاقت تنفيذ هذه األجندةأالتشريعية بعد عام، كل هذه العوامل 

، واألزمة الحادة التي 2111 حزيران المنتخبة فيبين الرئاسة والحكومة الذي حصل االنقسام 

حيث  ،وتشكيل حكومة طوارئ" الحسم األمني"ـ وآخرون ب" اإلنقالب"ـ وصفها البعض ب

قد ف . لدى الرباعية الدولية ملحًا إصالح األجهزة األمنية مطلبًا باتن، اأصبح هناك حكومت

 2511أمنية مؤلفة من  يل قوةمليون دوالر لتشك 111رصدت الحكومة األمريكية أكثر من 

نشأ مع "من الجيل الذي هذه القوة تم اختيار شباب و  .لالستخدام الداخلي فقط معدة عنصر،

ة االحتالل دول"التوافق عليهم من قبل تم و ،"تراجع قوة ونفوذ الحركة الوطنية الفلسطينية

( رجل 9911)طينية فلستم تدريب أربع كتائب كما  ". مريكا والسلطة الفلسطينيةأردن وواأل

شراف ضباط أمريكيين وأردنيين وفلسطينيين ويتم االعداد لتدريب إردن بفي قاعدة في األ

وقد حذر حسن خريشة، النائب الثاني في المجلس التشريعي، من  . من هذا النمط كتائب أخرى

األجهزة  ن هذهأأن هناك تعبئة داخلية ألفراد األجهزة األمنية في الضفة، تقوم على أساس 

"سرائيليين، وليس لحماية الشعب الفلسطينيواإل" إسرائيل"وجدت لحماية 
22

وحول العقيدة  . 

الجنرال األمريكي المدرب لهذه )دايتون كيث  نقلالتي تقوم عليها هذه القوة األمنية الجديدة، 

حد الضباط أأقوال  2111 مايو/  يارأفي معهد واشنطن للسياسات الخارجية في ( القوة

لم تأتوا الى هنا لتتعلموا كيف ( نكمإ")لهم  ردن، مؤكدًالسطينيين لخريجي هذه القوة في األالف

سرائيل، بل جئتم الى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون، وتحترمون إتقاتلون 

ن نتمكن من العيش بأمن وسالم مع أحقوق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل 

  ".سرائيلإ
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 .، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت0119في التقرير االستراتيجي الفلسطيني، " الوضع الفلسطيني الداخلي"  
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لعقيدة األجهزة األمنية الفلسطينية  ن المحافظة على النظام وصيانة القانون، وفقًاأيبدو 

ذ لم إ . ي وجه االحتالل، جنوده ومستوطنيهفي الضفة الغربية، ال تشمل الدفاع عن المواطنين ف

اغتيال  تتدخل هذه األجهزة ضد قوات االحتالل التي تجتاح المناطق الفلسطينية العتقال أو

حقوقهم في العيش ال يشمل " احترام جميع المواطنين"وكأن  . همتدمير منازللمواطنين، أو 

كما لم تتدخل األجهزة األمنية ضد المستوطنين عندما يشنون الغارات على  . الكريم في وطنهم

نهم بسياراتهم دوسواألراضي المزروعة، تحت حماية جيش العدو، ويضربون المواطنين، أو ي

لى طرقات الضفة الغربية، أو عندما يحرقون المساجد ويكتبون الشعارات العنصرية على ع

 . جدرانها

، (حركة حماس بالنسبة الى السلطة في رام اهلل)بحجة محاربة الخصم السياسي 

قامت القوة األمنية التابعة للحكومة بمالحقة المقاومين كافة  ،"فلتان األمني"ـ لووضع حد ل

لسلطة السياسي والتفاقيات أوسلو، من حركة حماس وغيرها من حركات لنهج اوالمعارضين 

وإلكمال سيطرة األجهزة األمنية على الحياة  . المقاومة، ال سيما حركة الجهاد االسالمي

مصادقة األجهزة األمنية الى السياسية في الضفة الغربية، أصبح االلتحاق بسلك التعليم يحتاج 

لت األجهزة األمنية في الضفة الغربية خالل السنوات الماضية المئات من اعتققد و  .(الرياحي)

الضفة محاوالت انقالب على السلطة في "بما تصفة  يضًاأ، متذرعة أنصار حركة حماس

 . استشهد بعض المعتقلين من جراء التعذيب في سجون السلطةكما " الغربية 

حركة حماس أو بعض  -وعرب فلسطينيين  -محللين والسياسيين يتهم العديد من ال

ن هناك شخصيات أذ يرى بعضهم إ . م وعدم استجابتها لنداء المصالحةقيادييها بتكريس االنقسا

ن االنقسام أإال   .قيادية من حركتي حماس وفتح مستفيدة من االنقسام السياسي والجغرافي

 . قامة السلطة الفلسطينيةإوسلو وأت قيااالسياسي الفعلي في الشارع الفلسطيني بدأ مع توقيع اتف

، عندما قبلت القيادة "فتح الصفحة الجديدة"عرفات و استشهادوتكّرس االنقسام واتسع بعد 

مالءات الرباعية الدولية، التي تعمل لصالح الكيان المحتل، إلالفلسطينية المزيد من التبعية 

شريحة مجتمعية " االنقسام السياسي أوجد ثم  .في قطاع غزة" الحسم"أو " االنقالب"وذلك قبل 

"باستمرار االنقسام ًاترى نفسها ووجودها مرتبط ،على مستوى المتنفذين بالسياسة والمال
23

 . 

، وسياسيًا وهذه الشريحة التي ربطت مصالحها بمصالح العدو والمجتمع الدولي، اقتصاديًا

كيف يمكن تفسير رفض وإال  . حتى ال تتضرر مصالحها التطبيعيةتسعى الى تكريس االنقسام 

عتراف السلطة في رام اهلل بأن في سجونها يقبع المئات من المناضلين الذين يعتبرهم سالم ا

مناضلين أو مقاومين، ضمن نظرته لدور السلطة في  واوليس" خارجين على القانون"فياض 

  !؟لفبسط األمن والتعاون مع االحتالل في هذا الم
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 .01/5/0100جريدة القدس العربي،  معمقابلة مع الدكتور حسن خريشه، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،   
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التسليم بنتائج االنتخابات التشريعية التي الفلسطينية السلطة رفضت  وقبل ذلك،

نها األحرص أ، ألنها ترفض مبدأ تداول السلطة معتبرة الحكومةأوصلت حركة حماس الى 

 ياتوألن المعارضة الممثلة بحركة حماس ال تعترف باتفاق من ناحية، "مصالح الشعب"على 

وسلو وتبعاته أاتفاق "ناحية ثانية، ألن ، من معيار الشرعية الفلسطينية تي أصبحتأوسلو، ال

ـ ن االعتراف بأيشكل أساس الشرعية وفق جزء ال بأس به من الشعب الفلسطيني، أي 

وأن الذي ال  ،، في النهاية، عبارة عن ركن حيوي وشرط أساسي الكتساب الشرعية"سرائيلإ"

عبد الستار . د) "طهسيجد نفسه في مواجهة قوى داخلية وخارجية إلسقا" سرائيلإ"ـ عترف بي

 .(قاسم

ف الشعب توحيد صفوفعاًل وسلو أهل تريد السلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقيات 

فشل العديد من جوالت الحوار، منذ حوار يطرح هذا السؤال بعد ؟ الفلسطيني، وعلى أي أساس

ألن  ،أواًل :اآلنعالن مبادئ وبرنامج، بقي يراوح مكانه حتى إالتي انتهت ب 2115القاهرة في 

اتجاه االحتالل والمجتمع " إلتزاماتها"وسلو ترفض التخلي عن أالسلطة المنبثقة عن اتفاق 

  .النقسامالى التزامات هي التي أّدت بأن هذه اإل لي، علمًاوالد

مثلة بمحمود عباس تلم تذهب السلطة المالحوار الداخلي،  ةمنذ بداينه، أهناك اعتقاد 

نهاء االنقسام، إع الفصائل المعارضة لسياستها، الستعادة الوحدة الوطنية والى حوار حقيقي م

 لغنها تستوكأعندما تشعر بانسداد أفق المفاوضات مع العدو ومسار التسوية، فقط بل تلجأ اليه 

لحثه على الضغط على  ،المجتمع الدولي لمواجهةالوحدة الوطنية كورقة ضغط  مسألة

وتضغط على المعارضين للقبول فهي ما زالت تدافع عن االتفاقيات التي وقعتها   .االحتالل

بحجة  9148بها، أي قبول االعتراف بشرعية دولة االحتالل على األراضي المحتلة عام 

وفي هذا   .لمجتمع الدولي على أراضي السلطةللشرعية الدولية والقبول بوصاية ا السير وفقًا

بعد فشل السلطة في تحقيق أي مكتسب للشعب : "حمود عرفاتحنان ظاهر م كتبتالصدد، 

ن الفصائل ليست لدى السلطة إال وسيلة أالفلسطيني، دعت الى الحوار مع الفصائل، يعني 

لم تكن الدوائر الغربية ضد هذا الحوار ألنه يخرج السلطة من  . لتمكين سيطرتها عل الوضع

بالفصائل والقوى السياسية من أجل  االستعانة: أن يبقى ضمن حدود معينةتورطها، ولكن يجب 

"بسط نفوذ السلطة الفلسطينية
24
. 

ن الرباعية الدولية تطالب باإلصالحات وبسيادة القانون في األراضي أرغم 

زاء النواب إعلى أداء السلطة الفلسطينية التي لم تقم بواجبها  لم تحتّجنها أالفلسطينية، إال 

لم تقم المنظمات غير الحكومية  وكذلك .  ب المقدسيين المبعدين عن مدينتهمالمعتقلين أو النوا
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 .نفس المصدر  
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انتقاد أداء السلطة الفلسطينية في هذا الملف، وهي التي أوكلت نفسها بتصحيح مسار السلطة، ب

بمسار السلطة فيما يخص عدم  كبيرًا لم يبد المجتمع الدولي اهتمامًاكما   .تحت رعاية المانحين

الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي، أو حتى  بها اتجاه شعبها أو اتجاه ممثليجالقيام بوا

لم تحتج الرباعية الدولية   .التفافها على القانون ومؤسسات السلطة، عندما تقتضي الحاجةعند 

الى منظمة التحرير لمحاربة من  تلجأعلى التالعب بالمؤسسات، كما فعلت السلطة عندما 

 المنظمة، داخل تقزيم المنظمة لمحاربة من يعارض توجهها عملت علىويعارض سياستها، 

أي شرعية القيادة التي انبثقت أو تدافع عن  "الشرعية الفلسطينية"ذلك تحت سقف ما تسميه و

ن التالعب بمسألة الشرعية على أ" نه أصبح واضحًاإعبد الستار قاسم . يقول د  .اتفاق اوسلو

 ". وسلو وتبعاتهأمن قبل قوى خارجية، هدفها فقط تنفيذ اتفاق  يعًاالساحة الفلسطينية يلقى تشج

لمطالبة ل السلطة الفلسطينية حقها ولم تستغل نفوذها وعالقاتها الدوليةلم تمارس  ،في المقابلو

بتطبيق االتفاقات المبرمة مع االحتالل أو مع المجتمع الدولي، كما هو الحال بالنسبة الى عودة 

، تحت عن مدينتهم إبعادهمقرار العاشرة ل ىذكرال، الذين أحيوا هذا العام هدمبعدي كنيسة الم

  . 2112االحتالل في دافعوا عنها ضد  ألنهم رعاية المجتمع الدولي،

وسلو أن السلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقيات إ، يمكن القول هذا الباب في خالصة

على أراض ما زالت محتلة أو محاصرة، تاركة  هابناء الدولة ومؤسساتعلى  تركز اهتمامها

التخلص من االحتالل الى المجتمع الدولي والرباعية النبثقة عنه، التي ابتعدت كل البعد  همةم

عن مصلحة  وأخيرًا أواًل دافعوتالممثلة بقرارات األمم المتحدة، لتعّبر " الشرعية الدولية"عن 

 - رادت السلطة التخلص من التبعية واالحتاللأحتى ولو من هذه األرضية،  انطالقًا . العدو

نها أنفسها مكّبلة باالتفاقيات الموقعة، ال سيما  ستجد - كما حاولت في زمن الرئيس عرفات

 . القيودهذه مثله المقاومة، الضمانة الوحيدة لإلفالت من تالذي " السالح غير الشرعي"حاربت 

عتماد على الجهود الديبلوماسية، في الوقت تصّر السلطة على نهج المفاوضات واال

بل  ة وال بذرة من السيادة على األرض؛الذي ظهرت عبثية تلك المفاوضات التي لم تأت ال بدول

التبعية  توسيع في، منها على العكس، ساهمت االتفاقيات الموقعة مع العدو، وخاصة االقتصادية

صالح المشاريع التطبيعية، التي ال تجد في تدمير االقتصاد الفلسطيني المنتج لاالقتصادية و

 . عاملة رخيصة يمكن استغاللها بأقل كلفة ًاالشعب الفلسطيني إال يد

أّدت الضغوط التي مارستها الرباعية على السلطة الى تكريس االنقسام الداخلي، 

نشاء أجهزة أمنية مهمتها مالحقة إ، من خالل 2111وخاصة بعد أحداث غزة في حزيران 

وليس الدفاع عن مصالح الشعب الذي يعاني قاومين والمعارضين السياسيين لنهج السلطة، الم

هل يمكن التوصل الى وحدة وطنية دون : والسؤال المطروح هو . من ممارسات االحتالل
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االحتالل العالقة مع التخلص من القيود التي فرضتها الوصاية الدولية على السلطة فيما يخص 

  ؟ومقاومة االحتالل
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 الخالصة

 

ذ اعترفت منظمة إ . في مسار القضية الفلسطينية خطيرًا وسلو منعطفًاأشكّلت اتفاقيات 

من فلسطين المحتلة وتبّنت % 11التحرير الفلسطينية بشرعية وجود الكيان الصهيوني على 

ة فلسطينية على األراضي طقامة سلاالحتالل تحت الرعاية الدولية إلالخيار التفاوضي مع 

 نتجت وكّرست خطابًاأمن هذه االتفاقيات التي  عامًا 21وبعد حوالي  . 9191المحتلة عام 

سالمية، عنوانه التطبيع مع العدو، فشلت عب الفلسطيني واألمة العربية واإلعلى الش غريبًا

، أو 9191تلة عام إقامة دولة أو حتى سلطة سيادية على األراضي المح فيالسلطة الفلسطينية 

حتى أجزاء منها، ووصلت المفاوضات الى طريق مسدود، بسبب التعنت الصهيوني المدعوم 

توسيع المستوطنات المقامة على أراضي بالمفاوضات إال  مسارلم يسمح  . من المجتمع الدولي

 وتسريع عملية ،وعزل البلدات والمدن الفلسطينية بعضها عن بعضالغربية والقدس، الضفة 

 . واألمنية لكيان العدوتهويد القدس والضفة الغربية، وتكريس التبعية االقتصادية 

قليمية القيادة، رغم الضغوط المحلية واإلن الشعب الفلسطيني لم يستسلم لخيار أإال 

إنتفاضة األقصى التي  اندالعواصلت قوى المقاومة عملياتها ضد االحتالل قبل  . والدولية عليه

للتنازالت التي كان يفرضها المجتمع الدولي على القيادة  اطق المحتلة، رفضًاعمت جميع المن

لم تفرز االنتفاضة قيادة سياسة موحدة لتوجيه المعركة،  . على استفزاز العدو وردًا ،الفلسطينية

ذ حددت بعض إ أوسلو داخل الساحة الفلسطينية؛قيات ابسبب االنقسام السياسي الذي وّلدته اتف

، أي االعتراف الضمني "حل الدولتين"ـ سقف االنتفاضة ب ، وأهمها حركة فتح،ياسيةالقوى الس

 . 9148بشرعية احتالل الجزء األكبر من فلسطين في العام 

رغم وحشية االحتالل الذي اجتاح أراضي السلطة الفلسطينية ودّمر انجازاتها القليلة 

ن المقاومة استمرت بضرب أ، إال (مطارات وموانئ ومقرات رسمية)بفضل التمويل الدولي 

ن الشعب أوأثبتت  ،الكيان في صميمه من خالل العمليات االستشهادية التي هّزت أمنه

لم تستطع قوات االحتالل إطفاء  . لية على التضحية من أجل حريتهالفلسطيني يمتلك قدرة عا

االنسحاب من بنار االنتفاضة في قطاع غزة، فقررت الحكومة الصهيونية تطبيق خطة شارون 

تفكيك المستوطنات وخروج المستوطنين  2115طرف واحد من القطاع، الذي شهد في صيف 

ن االنسحاب الصهيوني هو انتصار أالمقاومة في حين اعتبرت و  .قطاعالن أراضي عوالجنود 

ن االنسحاب ليس إال مناورة أوإنجاز مهم في طريق التحرير، اعتبرت قوى فلسطينية وعربية 

ومنذ  . صهيونية، مستندين في تحليلهم على سيطرة القوى الغربية والصهيونية على المعابر

التي  ،2119لتشريعة في العام جراء االنتخابات اإانسحاب دولة االحتالل من قطاع غزة و
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في السائد عن الوضع  ار في قطاع غزة مختلفًاسأوصلت حركة حماس الى الحكومة، أصبح الم

 . الضفة الغربية

 ،وسلوأالذي كّرس االنقسام السياسي حول اتفاقيات  ،في ظل االنقسام الجغرافي

اعت المقاومة في قطاع والمفاوضات والعالقة مع الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي، استط

، التي 2111 يونيو/  حداث حزيرانأغزة زيادة قدرتها العسكرية واألمنية، وخاصة بعد 

استطاعت المقاومة  . للتحليالت والمواقف السياسية منها ، تبعًا"أمنيًا حسمًا"أو" انقالبًا"اعتبرت 

ئة إلجراء يالجر" المتبددالوهم "في عملية  2119يونيو / خطف الجندي شاليط في حزيران 

ذ أصبح موضوع األسرى إ . الفلسطينيين من السجون الصهيونيةعملية تبادل وتحرير األسرى 

شرائح والقوى السياسية المعظم ف أسير في تلك الفترة يستقطب آالالذين فاق عددهم عشرة 

 . الفلسطينية

تحرير األسرى للم تستطع حركة حماس التي قادت المفاوضات مع الجانب المصري 

وفاء "فكانت عملية  . طاحة بحكم مبارك في مصرلوصول الى اتفاق مشرف إال بعد اإلا

التي حرّرت أكثر من ألف أسير وأسيرة، من بينهم أسرى قدامى وأسرى محكومين " األحرار

 . من قادة العمل المقاوم الميداني ،بالمؤبدات

لتصدي لعدة حروب شنتها قوات ولكن قبل ذلك، استطاعت المقاومة في قطاع غزة ا

 2111 -2118 االحتالل من أجل تحرير الجندي شاليط واستئصال المقاومة، أهمها حرب 

مليون حيث صمدت المقاومة وشعبها وتصدت ألشرس وأعنف حرب قام بها العدو ضد 

ذ وقفت قيادة السلطة إ  .إقليمي ومحليونصف المليون من المواطنين، بتواطؤ دولي و

سالمي والدولي مع أن التضامن الشعبي العربي واإلغير  . نية تنتظر انتهاء المعركةالفلسطي

طع حتى اآلن فك ولكنه لم يست ،المقاومة في القطاع ساهم في انتصار المقاومة مرة أخرى

تمكنت قوى المقاومة في قطاع و . ي تفرضه دولة االحتالل والمجتمع الدوليالحصار القاتل الذ

تستطيع تهديد وتطويرها وباتت أسلحة على غزة، رغم الحصار والدمار، من الحصول 

سالح مع العدو أهم " توازن الرعب"المستوطنات الصهيونية وأمن المستوطنين، جاعلة من 

احة وبسبب هذه المعادلة الجديدة على الس . رادع ومدافع عن أمن المواطنين في قطاع غزة

الفلسطينية، ورغم وصول اليمين الفاشي والمتطرف الى الحكم في الكيان الصهيوني، لم تعد 

 . شن حرب جديدة دون التأكد من نتائجها مسبقًاتستطيع دولة االحتالل 

حالة غليان جديدة بعد  في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

بدأها الشيخ خضر عدنان من أجل كرامة الشعب الفلسطيني، في  التي" معاء الخاويةاأل"معركة 

ظل حكومة فلسطينية في رام اهلل ما زالت تنسق وتطبع مع االحتالل وتالحق المقاومين، يعيش 
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مالءات المجتمع الدولي والقبول بسبب رفضه إل خانقًا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حصارًا

ن كانت الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع إو  .باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل

نجاز تلك الوحدة دون إنه من الصعب أضرورة ملحة من أجل مواصلة معركة التحرير، يبدو 

التخلص من الرموز المستفيدة من اتفاقيات أوسلو ومن االنقسام، ودون العودة الى برنامج 

 . على الساحة الفلسطينية وطني يتخلص من اتفاقيات أوسلو وتداعياتها

والقصف في اغتيال المقاومين  بعدرد المقاومة القاسي )لقد أثبتت الشهور الماضية 

التي نفذها األسرى المقاومون وااللتفاف الجماهيري " األمعاء الخاوية"ومعركة ( قطاع غزة

كرامة ن الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة ما زال يسعى الى التحرير والأحولهم، 

والوحدة، ولكنه ينتظر القيادة السياسية المخلصة والواعية والجامعة التي تستطيع إخراجه من 

  .تفاقيات أوسلوامسار 

 


