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احلميد*

�أحجية التن�سيق الأمني ..وعالقات القوة
التن�سيق الأمني بين دولة االحتالل العميقة ،و�أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية النا�شئة
اختراع �أوجده ''اتفاق �أو�سلو'' .وللوهلة الأولى ،بدا �أن التن�سيق يتمحور حول ان�سحاب
�إ�سرائيلي من مدن وبلدات ومخيمات فل�سطينية وت�سليمها لأجهزة الأمن الفل�سطينية،
ف�ض ًال عن نقل �صالحيات الإدارة المدنية الإ�سرائيلية المموهة للحكم الع�سكري،
�إلى ال�سلطة الفل�سطينية .لكن هذا التن�سيق الأمني تمت قراءته بطريقتين مختلفتين:
قراءة �إ�سرائيلية من�سجمة مع ميزان ال�سيطرة الفعلي و�شبه المحكم على الأر�ض،
وقراءة فل�سطينية ا�ستيهامية ت�ستند �إلى المطالبة والمنا�شدة والو�ساطات الأميركية
والأوروبية والم�صرية ،و�إلى م�ستوى بعيد من االرتجال و�إ�سقاط الرغبات.

تنطلق

فل�سفة الأمن الإ�سرائيلية من
�أهمية االنف�صال عن
المجتمع الفل�سطيني وتقليل االحتكاك به
�إلى �أدنى حد ،بما في ذلك االن�سحاب من
�ش�ؤونه الحياتية ،ذلك ب�أن االنف�صال يقلل من
المخاطر الأمنية التي تهدد راحة الإ�سرائيليين.
هذا در�س ا�ستخل�صه العقل الأمني الإ�سرائيلي
في �أثناء االنتفا�ضة ال�شعبية الكبرى في �سنة
 ،1987التي غيرت قواعد اللعبة في العالقة
عبر عنها يت�سحاق
بين �شعب واحتالل ،والتي ّ
رابين بالقول'' :لم ن� ِأت �إلى هنا لالن�شغال
ب�ش�ؤون الفل�سطينيين'' ...و''لتغرق غزة في
البحر ''.تلك االنتفا�ضة دفعت الم�ؤ�س�سة الأمنية

الإ�سرائيلية �إلى البحث عن �آلية لتطبيق
ال�سيا�سة الأمنية الجديدة التي ا�ستهدفت
االنتقال من �صيغة ال�سيطرة المبا�شرة عبر
التمركز والوجود الع�سكري والأمني في قلب
التجمعات الفل�سطينية� ،إلى ال�سيطرة عن ُبعد
و�شن هجمات لالعتقال ولإحباط مقاومين
ّ
قبل �أو بعد قيامهم بعمليات �ضد �أهداف
�إ�سرائيلية .وفي هذا ال�سياق جرى نقل ق�ضايا
مثل التعليم وال�صحة وا�ست�صدار الهويات
وترخي�ص المركبات ،والعديد من المهمات
المدنية� ،إلى ال�سلطة الفل�سطينية.
* �صحافي فل�سطيني.
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م ّثل اتفاق �أو�سلو �ضالة الإ�سرائيليين للبدء
بتقا�سم وظيفي مع طرف فل�سطيني ،عنوانه:
الأر�ض وال�سيادة عليها لدولة االحتالل ،وعبء
ما عليها من �سكان لل�سلطة الفل�سطينية .ومن
�أجل تحقيق هذه المعادلة ،كان ال بد من �ضبط
الأمن من طرفين ،مثلما يعتقد العقل الأمني
الإ�سرائيلي ،ف�ض ًال عن ت�أمين المال الالزم من
جانب الدول المانحة ،وت�أمين غطاء �سيا�سي
مدعم بخطاب
دولي و�إقليمي عربي و�إ�سالميّ ،
�إعالمي ل�سان حاله يقول �إن الق�ضية
الفل�سطينية ُح ّلت� ،أو في طريقها �إلى الحل،
عبر اتفاق مرحلي ،و�آخر نهائي مقبل.
وخالف ًا للخطاب ال�سيا�سي والإعالمي
الإ�سرائيلي الذي جرى ترويجه �آنذاك ،والذي
يقول �سنترك الفل�سطينيين يحكمون �أنف�سهم
ب�أنف�سهم ،ف�إن الحكم بقي بيد المحتلين ،بينما
جرى �إ�شراك ال�سلطة الفل�سطينية في التنفيذ
تحمل الأعباء .وبقيت دولة االحتالل
وفي ّ
ت�سيطر وتتحكم في االقت�صاد ،والأهم في
�سجل ال�سكان كالإقامة واالنتقال والتنقل،
وخ�صو�ص ًا ما بين ال�ضفة والقطاع والقد�س
والخارج ومناطق  .48ونقلت الإدارة المدنية
جزءاً من �صالحياتها الإدارية �إلى ال�سلطة
الفل�سطينية واحتفظت بكل ما له عالقة
بال�سيادة ،علم ًا ب�أن اتفاق �أو�سلو ين�ص على
حل الإدارة المدنية الإ�سرائيلية ونقل كامل
�صالحياتها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية.
كان الأمن وكيفية التعامل معه هما
العن�صر الجوهري في اتفاق �أو�سلو ،لكن بعد
خروج قوات االحتالل من المدن والبلدات
والمخيمات ذات الكثافة ال�سكانية ،ونقل
تبين
ال�سيطرة عليها �إلى �أجهزة �أمن ال�سلطةّ ،
�أنه لن يكون هناك ان�سحابات �إ�ضافية ،و�أن
منع االحتكاك بين جي�ش االحتالل

والمواطنين الفل�سطينيين تحقق �إلى حد مقبول
�إ�سرائيلي ًا .و�سرعان ما بد�أت الخطوة الثانية
بف�صل الم�ستعمرات والم�ستوطنين عبر �شبكة
قو�ضت الوحدة الجغرافية
من طرق التفافية ّ
للأرا�ضي والمناطق الفل�سطينية ،وو�ضعت
المواطنين الفل�سطينيين في معازل ف�صل
عن�صري ،في الوقت الذي �أوجدت توا�ص ًال بين
الم�ستعمرات ودولة االحتالل.
�ضمن هذه المعادلة ،ت�ضع�ضع التبرير
الفل�سطيني للتن�سيق الأمني ،و�أ�صبح الأمن
الفل�سطيني ملزم ًا بالحفاظ على �أمن
الم�ستوطنين واال�ستيطان وجي�ش االحتالل
الذي كان يعيد بناء قب�ضته الع�سكرية الأمنية
أمرين من االحتالل
في مواجهة �شعب يعاني ال ّ
واال�ستيطان؛ معادلة �أكثر من ظالمة و�أكثر من
مجحفة.
برر رابين وقيادة حزب العمل موافقتهم
على اتفاق �أو�سلو ،ب�أنهم �سيجلبون الأمن
لإ�سرائيل ،وقد �أُقر االتفاق في الكني�ست
ب�شق الأنف�س عبر ح�صولهم على �أ�صوات
ّ
الن�صف  ،1 +معتمدين على �أ�صوات الأع�ضاء
العرب .لكن ،بد ًال من جلب الأمن ،قامت
حركتا ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي
بمجموعة من العمليات �ضد مدنيين في
العمق الإ�سرائيلي ،الأمر الذي ا�ستخدمه
اليمين في التحري�ض على رابين وحزب
العمل ،وهو تحري�ض �أف�ضى �إلى قتل رابين
بيد �أحد المتطرفين اليهود.
كان يمكن توجيه المقاومة الم�سلحة �ضد
جي�ش االحتالل والم�ستوطنين في ال�ضفة
والقطاع من موقع عدم القبول باتفاق او�سلو،
�إذ ال �أحد ي�ستطيع معار�ضة ذلك ،كونه ين�سجم
مع القانون الدولي ،وال �أحد ي�ستطيع رف�ض
مقاومة �إعادة بناء �سيطرة االحتالل وتح�صين
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اال�ستيطان في االرا�ضي الفل�سطينية التي
يعتبرها القانون الدولي �أرا�ضي محتلة .وكان
من المحتمل �أن يدفع هذا الفعل المقاوم
اال�سرائيليين �إلى التراجع عن االتفاق ،بل
حتى التراجع ــ ب�شكل �أو �آخر ــ عن االحتالل
باعتباره ق�ضية خا�سرة .غير �أن الذهاب �إلى
�أهداف مدنية وفي العمق الإ�سرائيلي �أدى �إلى
نتائج معاك�سة تمثلت في قمع ال�سلطة
للمقاومين من جهة ،و�إلى ترجيح كفة اليمين
الإ�سرئيلي الذي يرف�ض �أي تراجع مهما يكن
محدوداً و�شكلي ًا �أمام ال�شعب الفل�سطيني ،من
جهة �أُخرى.
وفي �سياق تكري�س عالقات القوة ،اندلعت
ا�شتباكات بين الجي�ش الإ�سرائيلي وعنا�صر
من الأمن الفل�سطيني ــ المكون �أ�سا�س ًا من
مقاتلين جا�ؤوا من الخارج ومن نا�شطي
ومطاردي االنتفا�ضة ال�شعبية في الداخل ــ
�سقط فيها عدد من الجنود الإ�سرائيليين.
و�سبب تلك اال�شتباكات كان افتتاح ال�سلطات
الإ�سرائيلية نفق ًا في البلدة القديمة في القد�س،
الأمر الذي قرع ناقو�س الخطر على م�سمع
تبين لهم
الجنراالت وعقيدتهم الأمنية ،بعدما ّ
�أن عنا�صر الأمن الفل�سطيني ينتمون �إلى
عقيدة التحرر من االحتالل ،فعمدت قوات
االحتالل �إلى زيادة الحواجز الأمنية ،وكر�ست
�إجراءات عملت على �إذالل ال�شبان ،وف�صل
القد�س وال�ضفة والقطاع ومناطق  48بع�ضها
عن بع�ض ،وت�سريب معلومات عن خطط
ع�سكرية ال�ستعادة ال�سيطرة على مناطق
ال�سلطة الم�سماة ''�أ''.
لكن على الرغم من ا�ستفحال ال�سيا�سة
الكولونيالية الإ�سرائيلية ،ا�ستمر رهان القيادة
الفل�سطينية على التفاو�ض ،لإنهاء الإجراءات
الإ�سرائيلية ال�سابقة والالحقة لالتفاق ،و�إيجاد
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الحلول المقبولة فل�سطيني ًا لجميع ق�ضايا
الو�ضع النهائي ،مبررة هذا التوجه
باطمئنانها �إلى الو�ساطة الأميركية والدعم
الأوروبي والدولي والعربي .ومن هذا المنطلق،
عمدت ال�سلطة الفل�سطينية �إلى اعتقال نا�شطين
من حرك َتي ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي ،و�إلى
تفعيل التن�سيق الأمني مع الجانب الإ�سرائيلي
التنظيمين اللذين تب ّنيا �سيا�سة
في مواجهة
َ
�إ�سقاط اتفاق �أو�سلو ،في ت�ساوق مع �سيا�سات
قوى الممانعة الإقليمية والتنظيم الدولي
للإخوان ،ولي�س من خالل ا�ستراتيجيا وطنية
فل�سطينية ،في الوقت الذي كانت حكومة
نتنياهو الأولى تعمل على تعميق االحتالل.
في ظل هذه التطورات كلها ،جاءت
مفاو�ضات كامب ديفيد  2000لت�ضع النقاط
على الحروف� ،إذ كان المطلوب من عرفات،
القبول بـ ''�أبارتهايد'' معازل ف�صل عن�صري
ب�سيادة �إ�سرائيلية ،وتوقيع اتفاق ب�ش�أن هذا،
لكنه عندما رف�ض ذلكَ ،ف َقد ال�شراكة في �صنع
ما ي�سمى بال�سالم ،مثلما قال �إيهود باراك
الذي كان يتفاو�ض معه في كامب ديفيد
�آنذاك .ومقولة ''لم يعد عرفات �شريك ًا'' ،فتحت
الأبواب على م�صراعيها �أمام انتقال رئا�سة
الحكومة �إلى �شارون وائتالفه اليميني
د�شن عملية االنتقال هذه
العن�صري ،والذي ّ
بدخول باحات الم�سجد الأق�صى ،وهو االعتداء
الذي �أدى �إلى اندالع االنتفا�ضة الثانية في
�سنة  ،2000والتي �سرعان ما تحولت �إلى
انتفا�ضة م�سلحة �شارك فيها عنا�صر من
�أجهزة الأمن الفل�سطينية .وبادر عرفات �أي�ض ًا
�إلى ت�شكيل كتائب �شهداء الأق�صى التابعة
لحركة ''فتح'' ،والتي �شرعت في تنفيذ عمليات
م�سلحة �ضد جي�ش االحتالل وم�ستوطنيه ،كما
�أفرج عن معتقلي حرك َتي ''حما�س'' والجهاد
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الإ�سالمي ،و�سمح لهم با�ستئناف عملياتهم من
دون تح ّفظ.
بهذه التطورات كان التن�سيق الأمني قد
انتهى عملي ًا ،بيد �أن اكت�شاف �سفينة ''كارين
�إيه'' المحملة بال�سالح ،نقل ال�صراع �إلى ف�صل
فج ّرد
جديد �أ�صبح فيه عرفات ''غير ذي �صلة''ُ ،
من �شرعيته من طرف الحكومة الإ�سرائيلية
و�إدارة بيل كلينتون الأميركية .وقد دمرت
قوات االحتالل مطار غزة وحا�صرت عرفات
في المقاطعة ،وتعر�ضت مقار الأجهزة الأمنية
لق�صف جوي ،و�أعاد جي�ش االحتالل ال�سيطرة
على المدن ،في �أكبر عملية ع�سكرية دمرت كل
ما تم بنا�ؤه بدعم �أوروبي ،و�أُحكم الح�صار
على عرفات بين �أنقا�ض المقاطعة التي
تعر�ضت للتدمير ،ما عدا الجزء الذي يقيم فيه،
وانتهت هذه المرحلة با�ست�شهاده م�سموم ًا من
دون تحديد الجهة الم�س�ؤولة ،وبقي ملف
ت�صفيته غير م�سموح بتداوله �أو فتحه.
بد�أت مرحلة ما بعد عرفات ،باعتقال جزء
كبير من المقاومين والقادة ،مثل مروان
البرغوثي و�أحمد �سعدات ،وبت�سريح الجزء
الأكبر من كوادر وعنا�صر الأمن عبر ما ي�سمى
تقاعداً مبكراً براتب كامل ،وب�إعادة بناء �أجهزة
الأمن ب�إ�شراف �أميركي ــ �أوروبي ،بعد ا�ستبعاد
الجزء الذي �شارك في عمليات ع�سكرية �ضد
االحتالل ،وكان ''�أبو جندل'' ال�ضابط في الأمن
الفل�سطيني الذي قاد المقاومة في معركة مخيم
جنين ،نموذج ًا له�ؤالء.
لقد �أدت العمليات اال�ست�شهادية ــ التي
ت�ضاعفت و�ألحقت خ�سائر كبيرة في �صفوف
مدنيين �إ�سرائيليين في تل �أبيب والقد�س
وغيرها من المدن ،والتي قادتها حركة
''حما�س'' و�شاركت فيها تنظيمات �أُخرى،
وخ�صو�ص ًا تلك التي ُنفذت بعد عملية �أيلول/

�سبتمبر  ،2001م�ضاف ًا �إليها الأ�سباب
ال�سابقة ــ دوراً كبيراً في تبرير دمغ الن�ضال
الفل�سطيني بالإرهاب ،وفي تبرير بناء جدار
الف�صل العن�صري الذي �ضم  %10من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية ،وتبرير التدخل الأميركي ــ
الأوروبي في ال�ش�أن الفل�سطيني ،وتحديداً في
�إعادة بناء �أجهزة الأمن الفل�سطينية.
قد يقول البع�ض �إن �إ�سرائيل لي�ست بحاجة
عدة في الأ�صل في
�إلى ذرائع ،و�إن م�شاريعها ُم ّ
زمن �سابق؛ هذا �صحيح بالن�سبة �إلى جدار
الف�صل ،لكن دمغ التحرر الوطني بالإرهاب،
بموافقة دولية بما في ذلك بع�ض الدول
ال�صديقة ،كان بفعل تلك العمليات �أ�سا�س ًا� ،أو
على الأقل ،ب�سبب الر�أي العام الدولي الذي
تفهم الموقف الإ�سرائيلي الزاعم ب�أن �إ�سرائيل
ّ
ت�شارك في الحرب الدولية �ضد الإرهاب على
جبهة ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،و�أنها
تبني جدار الف�صل العن�صري دفاع ًا عن �شعبها
تعر�ض ويتعر�ض لتفجيرات فل�سطينية.
الذي ّ
تلطى التدخل الأميركي وراء
وفي هذا ال�سياقّ ،
غطاء م�شروع �سيا�سي تحت م�سمى ''خريطة
الطريق'' ،يبد�أ بمحاربة الإرهاب وتفكيكه،
وينتهي ب�إقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة،
غير �أن هذا الم�شروع ظل في مرحلة تفكيك
الإرهاب و�إعادة بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،ولم
يتجاوزها بو�صة واحدة في اتجاه ان�سحاب
أرا�ض محتلة ،مثلما ظل اتفاق
�إ�سرائيلي من � ٍ
�أو�سلو يراوح مرحلته االنتقالية الأولى .وكان
اال�ستثناء الوحيد ا�ضطرار �إ�سرائيل �إلى
االن�سحاب الع�سكري واال�ستيطاني من قطاع
غزة ،من طرف واحد ،واالنتقال من االحتالل
المبا�شر �إلى احتالل و�سيطرة عن ُبعد .وقد
ك�شف االن�سحاب حقيقة �أن دولة االحتالل
تعمل وفق ًا ل�سيا�سة الحلول المفرو�ضة من
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طرف واحد ،والمنحازة �إلى م�صالح الدولة
الكولونيالية و�أطماعها.
كانت �إ�سرائيل تعلم �أن ال�سيطرة في قطاع
غزة هي لحركة ''حما�س'' التي تملك من
ال�سالح المهرب عبر الأنفاق ما يكفي للح�سم
ب�سرعة في وجه ''فتح'' وال�سلطة .وكان يهمها
التنازع الفل�سطيني على ال�سلطة ،ف�ض ًال عن
دعمها انف�صال قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية.
في تلك الفترة ،تركز التن�سيق الأمني على
�إ�ضعاف وجود حركة ''حما�س'' في ال�ضفة
الغربية ،وخ�صو�ص ًا بعد انقالبها الع�سكري في
قطاع غزة ،وبات لدينا �سلطتان متنازعتان،
واحدة في ال�ضفة والأُخرى في غزة� :سلطة
''حما�س'' المحكومة باتفاق تهدئة عبر القناة
الم�صرية ،يحفظ الأمن الإ�سرائيلي ،وقد تخللته
ثالث حروب قادت �إلى تدمير البنية التحتية
في قطاع غزة ،وما زالت �إ�سرائيل تتحكم في
قواعد اللعبة التي لم تتمكن حركة ''حما�س''
من تغييرها ب�أ�سلوب م�سيرات العودة
الأ�سبوعية .و�سلطة ''فتح'' في ال�ضفة الغربية،
والتي بنت �سيا�ستها الرئي�سية على مواجهة
''حما�س'' في غزة ،في الوقت الذي كانت تفقد
عنا�صر ال�سيطرة كلها على الأر�ض التي
ُيفتر�ض �أنها تديرها!
لم يعد �أمام القيادة الفل�سطينية ،بعدما
ذهبت جميع الوعود التي ُق ّدمت لها �أدراج
الرياح� ،سوى ا�ستثمار �شرعيتها الدولية لأول
مرة ،عبر التوجه �إلى الأمم المتحدة والح�صول
على ع�ضوية مراقب ،الأمر الذي م ّكنها من
دخول ع�شرات االتفاقات والمنظمات
والمعاهدات الدولية ،ومن امتالك �سالح
قانوني ،في مواجهة االنتهاكات وال�سيا�سات
الإ�سرائيلية .وقد حقق ذلك بع�ض النجاحات،
وخ�صو�ص ًا ا�ست�صدار قرار مجل�س الأمن 2334
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الذي �أعاد تعريف الحقوق الفل�سطينية ،واعتبر
اال�ستيطان غير �شرعي من وجهة نظر ال�شرعية
الدولية ،وكان لإدارة الرئي�س الأميركي
ال�سابق باراك �أوباما دور في ذلك ،حين
ت�ساهلت في معار�ضتها للخطوات الفل�سطينية،
و�ساهمت في تمرير هذا القرار.
وا�ستثمرت القيادة الفل�سطينية �شرعيتها
مرة �أُخرى في رف�ض �سيا�سة الرئي�س الأميركي
الحالي دونالد ترامب و�صفقته ومواقفه من
القد�س والالجئين واال�ستيطان ،وا�ستوعبت
تواط�ؤ بع�ض الدول العربية من ال�صفقة ،لكنها
لم تجر�ؤ على �إعادة النظر في قرار االعتراف
ب�إ�سرائيل ،والتن�سيق الأمني ،واتفاق باري�س
االقت�صادي .وبقيت قرارات المجل�سين الوطني
والمركزي حبراً على ورق!!
تعتقد القيادة الفل�سطينية �أن ترجمة
مجل�سيها فع ًال ،ي�ستجلب رداً �إ�سرائيلي ًا
قرارات
َ
من الوزن الثقيل بت�أييد من �إدارة ترامب.
فعندما تفقد ال�سلطة مبرر وجودها بالن�سبة
�إلى دولة االحتالل ،ف�إن الأخيرة لن تتوانى
عن رد ال�صاع �صاعين ،وهي التي تتحكم في
كل �شيء ،وت�ستطيع التفنن في �إجراءات ال
تقوى ال�سلطة الفل�سطينية على ال�صمود في
مواجهتها� ،أو ال تملك مقومات فعلية لتحدي
�سلطات االحتالل� ،سواء لجهة �ضعف وترهل
بنية المنظمة وال�سلطة التي ال تقوى على
خو�ض هذا النوع من المعارك ،ولم ُت ِع ّد نف�سها
�أ�ص ًال الحتمال من هذا النوع ،لأنها ال تحظى
بالثقة الجماهيرية التي ت�ساعد على ال�صمود
في مواجهة العقوبات الإ�سرائيلية المحتملة،
�أو لعدم توفر �شبكة �أمان عربية مالية
و�سيا�سية في ظل هرولة بع�ض الأنظمة
العربية �إلى التطبيع مع �إ�سرائيل وهي في �أوج
ا�ستباحتها للحقوق الفل�سطينية.
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الما�ضي  380معتق ًال ،بينهم ع�شرات الفتيان.
وال حدود لال�ستباحة الإ�سرائيلية ،فكل مكان
م�ستباح� ،أكان بمحاذاة منزل الرئي�س� ،أم
بجانب مقر الحكومة ،وهدف �إ�سرائيل هو
�إظهار ال�سلطة �أمام �شعبها على �أنها �سلطة
عاجزة وذليلة ،وفوق ذلك تقبل بالتن�سيق
الأمني في الوقت نف�سه .هذا ما حدث في رام
اللـه خالل �أربعين يوم ًا خلتّ � .أما بالن�سبة �إلى
قطاع غزة ،ف�إن دولة االحتالل تقوم بتجويعه
وخنقه بالح�صار ،فتقدم له الأموال القطرية
في مقابل الهدوء ،على ما تنطوي عليه هذه
العملية من �إذالل .ما �أود قوله هو �أن م�سار
�أو�سلو ال يملك ال�سائرون فيه من داخله (حركة
''فتح'' و�أخواتها) ،وال�سائرون فيه من خارجه
(حركة ''حما�س'' و�أخواتها)� ،إ ّال االنتقال من
�سيىء �إلى �أ�سو�أ ،مثلما كانت عليه الحال في
نموذجي اال�ستباحة في رام اللـه وغزة .ويبقى
َ
التحدي الأكبر �إعادة بناء م�سار �آخر م�ستقل،
فمن يفعل ذلك ،وكيف؟
َ

�إذاً� ،إن ما يدور الآن هو مقاي�ضة من دون
ح�سم؛ مقاي�ضة ح�صول القيادة الفل�سطينية
على قرارات ومواقف دولية ــ تبقى حبراً على
ورق ــ والح�صول على دعم مالي و�سيا�سي،
بما في ذلك الرف�ض ال�سيا�سي ل�صفقة القرن،
في مقابل عدم تجاوز القيادة الفل�سطينية
الخطوط الحمر ،الأمر الذي يعني اال�ستمرار في
التن�سيق الأمني ،واالعتراف باالتفاقات من
طرف واحد تقريب ًا.
�إن �إ�سرائيل تتحكم في م�سار �أو�سلو
بعناوينه الرئي�سية والفرعية وفي تف�صيالته،
و ُتدخل فيه التعديل تلو الآخر بما يتفق مع
الأطماع والتمييز وال�سيطرة .وهي ال تكتفي
ب�ش ّل التنظيمات ال�سيا�سية وتعطيل قدرتها
على مقاومة االحتالل ،بل تذهب �أي�ض ًا �إلى
�إجراءات محمومة هدفها قطع الطريق على
تدخل الأجيال ال�شابة غير المنظمة ،فتعتقل
ّ
ال�شبان على مدار الأيام� ،إذ بلغ عدد المعتقلين
من ال�ضفة الغربية في كانون الثاني/يناير

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مدينة البرتقال :يافا
حضارة ومجتمع1840 - 1700 :
محمود يزبك
 318صفحة

 14دوالراً

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

