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خليل شاهين *
عشرون عام ًا على "أوسلو":
مفاوضات عقيمة وتعميق االنقسام

عقدان

مرا على إبرام اتفاق أوسلو ،وال تزال إسرائيل تقدم الدالئل على أن خيار
من الزمن ّ
املفاوضات الثنائية التي استؤنفت يف نهاية تموز  /يوليو املاضي ،وصل إىل
طريق مسدودة ،بفعل سياستها الرافضة ملبدأ االنسحاب من األراضي التي احتلتها يف سنة ،1967
وإلقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية .وهي دالئل
جتد جتلياتها يف استمرار فرض الوقائع على األرض بقوة االستيطان والتهويد والسالح من أجل
إدامة االحتالل الكولونيايل االستعماري على األرض الفلسطينية ،وذلك بالترافق مع تصعيد خطر
يف تنفيذ سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف وجود الفلسطينيين على أرضهم،
سواء يف النقب أو املثلث يف أراضي  ،48أو يف القدس واألغوار وغيرهما من املناطق يف أراضي .67
وليس هناك ما يحمل على االعتقاد أن استئناف املفاوضات وفق خطة وزير اخلارجية األميركي
جون كيري ،سيفضي إىل حتقيق اختراق يف ظل عوامل حملية وعربية ودولية ال تخدم القضية
مما كانت عليه احلال لدى توقيع اتفاق أوسلو قبل عشرين عام ًا.
الفلسطينية ،بل إنها أشد سوءاً ّ
ويضاف إىل ذلك ،أن اجلولة احلالية من املفاوضات استؤنفت من دون تغيير جوهري يف مرجعياتها
وأهدافها وأطرها واجلهة الراعية لها ،لكن مع انقسام فلسطيني داخلي ،وافتقار إىل اإلجماع الوطني
يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية ،وقبل ذلك حتت وطأة مزيد من االختالل يف ميزان القوى مع
تعمق االحتالل العسكري االستعماري لألرض الفلسطينية.
ّ
ال
لقد عكس تأليف حكومة نتنياهو بعد االنتخابات اإلسرائيلية العامة يف  ،2013 / 1 / 22مي ً
سافراً نحو تصعيد وتسريع تنفيذ سياسات السيطرة على األرض بأساليب القوة العسكرية ومصادرة
األراضي وهدم املنازل والتوسع االستيطاين واستكمال بناء جدار الفصل العنصري والتطهير العرقي،
ال ،كما أنها تقضي
بهدف الوصول إىل نقطة يصبح فيها التراجع عن األمر الواقع اإلسرائيلي مستحي ً
على أي سيناريو إلقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي احملتلة منذ سنة  .1967بل إن السياسة
اإلسرائيلية ربما تكون قد جتاوزت هذه النقطة بالفعل ،وقضت على سيناريو "حل الدولتين" ،وإن واقع
احلال يعكس وجود نظام تمييز عنصري تتباين آليات إخضاعه للكيانات  /التجمعات الفلسطينية
* صحايف فلسطيني.
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يف الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي  48بحسب خصائصها املكانية (السياسية  /االقتصادية /
االجتماعية).
لقد أظهرت نتائج استطالع لرأي الشباب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أجراه مركز
العامل العربي للبحوث والتنمية "أوراد" يف تموز  /يوليو  ،2013ونشر نتائجه يف ،2013 / 8 / 12
تراجع نسبة التأييد لـ "حل الدولتين" على حدود حزيران  /يونيو  1967بما يشمل القدس "الشرقية"،
َ
ممن كانت أعمارهم  10أعوام أو أقل عندما تم توقيع اتفاق
ضمن الفئة العمرية ( 30-18عام ًا) ،أي ّ
أوسلو يف سنة  .1993إذ عارض  %52من الشباب هذا السيناريو ،بينما أ ّيده  .%45كما ُتظهر هذه
النتائج تطابق ًا يف آراء الشباب وآراء املواطنين عامة إزاء "حل الدولتين" ،إذ بينت نتائج االستطالع
1
صرح  %50أنهم يعارضون.
أن  %47من املستطلعين يؤيدون "حل الدولتين" ،يف حين ّ
وتعكس هذه النسب شعوراً متزايداً يف أوساط الفلسطينيين بحقيقة القناعات واملمارسات السائدة
يف إسرائيل ،سواء على مستوى احلكم ،أو حتى الرأي العام .إذ أظهر استطالع للرأي العام تم إجراؤه
بين اليهود يف إسرائيل ،ونشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" العبرية يف  ،2012 / 10 / 23أن معظمهم
يؤيد انتهاج نظام تفرقة عنصرية (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين يف حال ضم الضفة الغربية إىل
إسرائيل .وقال  %58من املستطلعين إن نظام األبارتهايد قائم يف إسرائيل اليوم وقبل ضم الضفة
إليها ،وأ ّيد  %38أن تضم إسرائيل إليها املناطق التي توجد فيها مستعمرات يف الضفة الغربية ،بينما
عارض ذلك  .%48وأ ّيد ثلث املشاركين يف االستطالع َس ّن قانون يمنع املواطنين الفلسطينيين يف
إسرائيل من املشاركة يف االنتخابات العامة ،ورفض  %68منح الفلسطينيين يف الضفة الغربية حق
التصويت يف االنتخابات العامة يف حال ضم الضفة إىل إسرائيل .كذلك أيد  %74من املستطلعين ،منع
الفلسطينيين من السير يف الشوارع التي يسير عليها اليهود يف الضفة الغربية 2.كما أظهر استطالع
لصحيفة "معاريف" العبريةُ ،نشرت نتائجه يف  ،2013 / 8 / 16أن  %53من اإلسرائيليين يعارضون
ال فلسطيني ًا عن السيطرة األمنية على املدن،
توقيع اتفاقية مع الفلسطينيين ،حتى إذا ما شملت تناز ً
3
وانسحابات من الضفة يف مقابل اعترافهم بإسرائيل دولة يهودية ،والتنازل عن حق العودة.

مفاوضات بال مرجعية
يف املقابل ،شهد املوقف التفاوضي الفلسطيني مزيداً من التآكل بعد التراجع عن اثنين من
ثالثة مطالب رهن اجلانب الفلسطيني عودته إىل طاولة املفاوضات باحلصول على التزام إسرائيلي
مسبق بها ،وهما :وقف االستيطان ،واإلقرار بحدود حزيران  /يونيو  67كأساس مرجعي للعملية
التفاوضية ،بينما وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على الطلب الثالث املتمثل يف اإلفراج عن 104
ممن اع ُتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو ،أو على خلفية انخراطهم يف املقاومة ما قبل ذلك ،وربطت
أسرى ّ
عملية اإلفراج عنهم على أربع مراحل ليس باستمرار املفاوضات طوال تسعة أشهر فحسب ،بل بموقف
فلسطيني يساهم يف "تق ّدم" املفاوضات أيض ًا .ودفع الفلسطينيون ثمن ذلك مرتين :األوىل بقضاء
األسرى املفرج عنهم أعوام ًا طويلة خلف القضبان خالف ًا التفاق على إطالقهم بعد توقيع اتفاق
أوسلو ،والثانية بتعهد اجلانب الفلسطيني بعدم التوجه إىل األمم املتحدة طوال فترة املفاوضات،
ال عن تعهد آخر بعدم االنسحاب من املفاوضات أي ًا تكن اإلجراءات التي يتخذها الطرف اآلخر!
فض ً
4
على ما أكد كبير املفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
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وقد اعتبرت أغلبية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (الشعبية والديمقراطية وفدا وجبهة التحرير
الفلسطينية) قرار العودة إىل املفاوضات خروج ًا على موقف اإلجماع الوطني املتمسك برفض
استئناف املفاوضات قبل التزام إسرائيل بوقف شامل لالستيطان ،وإقرارها بحدود سنة  ،1967إىل
ال عن رفض حرك َتي "حماس" واجلهاد اإلسالمي لهذا القرار
جانب اإلفراج عن األسرى القدامى ،فض ً
من أساسه .كما أن التشكيك يف جدوى املفاوضات امتد إىل اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير ،وإىل
عدد من القادة الفلسطينيين .ففي اجتماعها يف رام الله يف  18آب  /أغسطس املاضي ،حذرت اللجنة
التنفيذية من أنها لن تقبل أن تصبح املفاوضات ستاراً سياسي ًا لتطبيق أوسع مشروع استيطاين
يجعل تلك املفاوضات فارغة املضمون .واعتبرت أن القرارات االستيطانية غير املسبوقة التي أعلنتها
حكومة االحتالل هي بمثابة الدليل القاطع مرة ُأخرى على أن خيار إسرائيل األول واألخير هو التوسع
حملت اإلدارة األميركية "مسؤولية أوىل" عن وقف هذه
والتهويد وسلب األرض الفلسطينية .كما ّ
5
اجلرائم اإلسرائيلية وحماوالت حكومة نتنياهو إفشال العملية السياسية قبل انطالقها.
حتى إن الرئيس حممود عباس هدد بتراجع الفلسطينيين عن مبدأ تبادل األراضي كاسأس التفاق
سالم مع إسرائيل يف حال تراجعت األخيرة عن االتفاقات املوقّعة مع احلكومات السابقة .وقال إن
"موضوع التفاوض اآلن هو ترسيم احلدود .نحن قدمنا وجهة نظرنا يف املوضوع ،والطرف اإلسرائيلي
موضوعي
قال أنه يريد طي ما تم االتفاق عليه مع رئيس احلكومة االسرائيلية السابق إيهود أوملرت يف
َ
"أما يف موضوع احلدود ،اتفقنا مع أوملرت على أن يتم االنسحاب من كافة
األمن واحلدود ".وتابعّ :
األراضي احملتلة منذ عام  1967مع تبادل حمدود لألراضي ..أوملرت طرح نسبة  %6من تبادل
األراضي ونحن عرضنا نسبة  ،"%1,9مضيف ًا" :وفدنا أبلغ الوفد اإلسرائيلي احلايل إذا أردتم التراجع
عن ما تم االتفاق عليه مع أوملرت ،فإننا أيض ًا نتراجع عن موافقتنا على تبادل األراضي ونريد
6
أراضي حدود عام  1967كما هي".
لكن جوالت املفاوضات استمرت ،وحكومة نتنياهو واصلت تصعيد حملتها االستعمارية يف
الضفة الغربية ويف القدس .وقال تقرير صادر عن املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االستيطان التابع ملنظمة التحرير ،إن هذه احلملة املتواصلة اتخذت عدة أشكال ،منها :تطبيق قانون
أمالك الغائبين لنهب أمالك الفلسطينيين يف القدس احملتلة (قبل جتميد تطبيقه الحق ًا) ،وكذلك قانون
الزالزل اخلاص باألبنية لتوسيع رقعة البؤر االستعمارية يف القدس واستهداف األماكن املقدسة،
واملسجد األقصى بشكل خاص ،واملوافقة على بناء أكثر من  2000وحدة استعمارية جديدة ،والسعي
إلقرار بناء  1500وحدة استعمارية ُأخرى ،وهدم املنازل بحجة عدم الترخيص ،وتشريع البؤر
وسعت احلكومة اإلسرائيلية من
االستعمارية العشوائية من خالل ربطها باملستعمرات .ويف حين ّ
عدد املستعمرات املصنفة ضمن املناطق التي حتظى باألولوية يف خمططات التطوير ،قررت بلدية
االحتالل يف القدس استثمار أكثر من  20مليون شيكل لتطوير مشروع "احلديقة التوراتية" (مدينة
7
داود) الذي تنفذه يف حي سلوان جنوبي املسجد األقصى ،وإقامة منشآت سياحية يف املوقع.

انسداد أفق املصاحلة
استناداً إىل ذلك كله ،يخشى الفلسطينيون من تزايد الضغوط على قيادتهم للقبول بما تطرحه
إسرائيل من حل انتقايل جديد ال يتجاوز إقامة "دولة" فلسطينية ضمن حدود موقتة على مساحة
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ال عن
تعادل نحو نصف أراضي الضفةُ ،تستثنى منها القدس واألغوار ،مع بقاء املستعمرات ،فض ً
تصفية باقي احلقوق الفلسطينية ،ويف مقدمها حق العودة .وتنبع هذه اخملاوف من حالة التدهور
يف املوقف العربي على إيقاع التطورات يف املشهدين املصري والسوري ،وانعكساتهما التي أصابت
احلالة الفلسطينية الداخلية ،يف ظل تفاقم املأزق الذي تواجهه حركة "حماس" على خلفية ارتباطها
وتعرضها التهامات بالتدخل يف الشأن املصري الداخلي عبر
بجماعة اإلخوان املسلمين يف مصر،
ّ
دعمها للرئيس املعزول حممد مرسي .وهي اتهامات وجدت صداها يف حملة حتريض واتهامات
عما اعتبرته "وثائق"
متبادلة بين حرك َتي "فتح" و"حماس" ،وال سيما بعدما جلأت األخيرة إىل الكشف ّ
تورط "حماس"
تؤكد ضلوع مسؤولين يف "فتح" وأجهزة أمنية يف الضفة الغربية يف "فبركة" أخبار عن ّ
يف الشأن املصري ،عالوة على اإلعالن بشأن كشف خمططات إلثارة "القالقل" واستهداف شخصيات
يف قطاع غزة ،يف إشارة إىل "حركة التمرد ضد الظلم" يف غزة ،التي تشكلت كمحاكاة لتجربة حركة
تم ُّرد املصرية ،سعي ًا وراء إسقاط "حكم حماس" يف القطاع.
مر موعد  14آب  /أغسطس املاضي ،كما كان متوقع ًا ،من دون تأليف حكومة
ويف احملصلةّ ،
ال
التوافق الوطني بموجب أحدث اتفاق مصاحلة تم التوصل إليه بين حرك َتي "فتح" و"حماس" ،وبد ً
من ذلك ،قام الرئيس عباس بإعادة تكليف رامي احلمد الله يف  13من الشهر ذاته بتأليف حكومة
جديدة على أن يتم االنتهاء من ذلك خالل خمسة أسابيع ،علم ًا بأن احلمد الله كان استقال من منصبه
يف  23حزيران  /يونيو املاضي بعد  17يوم ًا من تأليف حكومته بسبب خالفات مع الرئيس بشأن
الصالحيات املمنوحة له ،وخصوص ًا يف ضوء تعيين الرئيس نائبين لرئيس احلكومة هما زياد أبو
عمرو للشؤون اخلارجية والدولية ،وحممد مصطفى للشؤون االقتصادية ،وهي األزمة التي كشفت
عورات النظام السياسي الفلسطيني مع اقترابه أكثر من النظام الرئاسي ،ويف ظل استمرار تغييب دور
اجمللس التشريعي .وقد قبل الرئيس استقالة احلمد الله حينها وك ّلفه تسيير أعمال احلكومة إىل حين
تأليف حكومة جديدة.
ويف ضوء جممل هذه التطورات ،مل يعد حتقيق املصاحلة الوطنية مطروح ًا على أجندة حركة
"فتح" التي تفضل التريث بانتظار تعمق مأزق حركة "حماس" بعد سقوط حكم "اإلخوان" يف مصر،
بما يجعلها توافق على شروط الرئيس عباس ،وخصوص ًا من حيث التزامن بين تأليف حكومة الوفاق
الوطني وإصدار مرسوم بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية خالل ثالثة أشهر .كما أن املصاحلة
غير موجودة على أجندة حركة "حماس" التي تفضل انتظار أن يتوضح املوقف يف مصر ،أو على األقل
أن يتقدم "طرف ثالث" بمبادرة توفّر خمرج ًا للحركة ال ُيظهرها بموقف الضعيف أمام غريمتها "فتح".
وجس النبض وممارسة
ومع استعصاء حتقيق املصاحلةُ ،فتح اجملال أمام بازار بالونات االختبار
ّ
الضغط من قبل حرك َتي "فتح" و"حماس" ،إذ هدد بعض القياديين يف "فتح" بالذهاب إىل خيار إجراء
ومن يستطيع"
االنتخابات الرئاسية والتشريعية من دون اتفاق مع "حماس" ،أي "بمشاركة َمن يريدَ ،
من الفلسطينيين يف الضفة والقطاع ،استناداً إىل نظام الدائرة الواحدة ،بينما عاد آخرون إىل التهديد
بـ "قررات مؤملة" ،أو بإعالن قطاع غزة "إقليم ًا متمرداً" ،أو بالتحضير لعودة حرس الرئاسة إىل إدارة
معبر رفح باالتفاق مع اجلانب املصري ،قبل أن يحسم الرئيس عباس املوقف بإعالنه أن االنتخابات
لن ُترى من دون حتقيق املصاحلة ،كما أن عزام األحمد ،عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" ومسؤول
ملف املصاحلة ،عاد لينفي جميع "الشائعات" التي تتردد ،وال سيما بشأن نية الرئيس إعالن قطاع
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غزة "إقليم ًا متمرداً" ،أو إجراء االنتخابات ،وقال" :لدى 'فتح' قرار بدراسة اخليارات ومل يتخذ أي قرار
بعد" ،مؤكداً عدم وجود أي اتصاالت أو اقتراحات رسمية بشأن املصاحلة منذ  14آب  /أغسطس
املاضى ـ وهو املوعد الذي كان حمدداً لتأليف حكومة التوافق الوطني ـ وكذلك عدم وجود توجه إىل
إجراء االنتخابات من دون توافق وطني .وقال" :إن كل ما يتم تداوله ليس أكثر من شائعات أو حماولة
8
خللط األوراق ،وما نقوله هو أن االتفاقات واضحة ،وال حاجة للنقاش بهذه الطريقة".
من جانبه ،طرح إسماعيل هنية ،رئيس حكومة "حماس" يف قطاع غزة ،مبادرة غير واضحة
املعامل ،عبر دعوته إىل "توسيع رقعة املشاركة يف إدارة قطاع غزة إىل حين حتقيق املصاحلة وتشيكل
سماه "قطار االنتخابات" البلدية والطالبية ،بالتزامن ،يف أداء متكامل
حكومة وحدة" ،وإىل إطالق ما ّ
وحتمل املسؤوليات ،ليس على
بين غزة والضفة ،وقال" :نفتح أذرعنا لتوسيع املشاركة يف اإلدارة
ّ
قاعدة التحسب من أي أمر قادم ،بل بنظرة األمل للمستقبل" ،بعد حتذيره من الدعوات التي ُأطلقت
للنزول إىل الشارع يف ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات يف  11تشرين الثاين  /نوفمبر
املقبل ،حتت شعار "حركة تمرد على الظلم" يف قطاع غزة .وقال هنية" :نستمع إىل دعوات البعض
للتمرد والتحرك وما إىل ذلك ،أنا مع التمرد ،ولكن تمرد ضد العدو ،ضد االحتالل ،نحن كلنا شعب
متمرد على احملتل ،متمرد على الذل والهوان واحلصار ".وعلى الرغم من "غموض" دعوة هنية إىل
املشاركة املوسعة يف إدارة القطاع ،والشكوك يف دوافعها وأهدافها ،ذهبت "حماس" إىل أبعد من هنية
9
عبر الدعوة إىل تشكيل هيئة وطنية تتوىل إدارة القطاع.
وقوبلت دعوة هنية برفض عام من قبل حركة "فتح" ومعظم الفصائل الفلسطينية التي اعتبرتها
حماولة "تكتيكية" وغير جادة للهروب من املازق الذي تعانيه "حماس" منذ سقوط حكم اإلخوان
املسلمين يف مصر ،واإلجراءات املصرية املشددة على معبر رفح وضد األنفاق على احلدود مع قطاع
غزة ،األمر الذي أدى إىل تزايد حدة الضغوط االقتصادية واالجتماعية يف القطاع احملاصر .وعلى
الرغم من ردة الفعل األولية للجبهة الشعبية املرحبة بحذر بدعوة هنية ،على لسان عضو مكتبها
ال إلعادة اجلهود من
السياسي رباح مهنا ،الذي وصفها باخلطوة اإليجابية وبأنها تشكل "مدخ ً
أجل تنفيذ اتفاق املصاحلة" 10،فإن كايد الغول ،مسؤول اجلبهة الشعبية يف قطاع غزة ،عاد يف 12
أيلول  /سبتمبر ،ليؤكد معارضة اجلبهة لدعوة هنية ،وقال إن "السبب يف رفض اجلبهة الشعبية
لهذا االقتراح كونها ال تريد أن تكون جزءاً يف أي مؤسسات ناجمة عن االنقسام ،أو أي مؤسسات
تطيل عمر االنقسام الفلسطيني 11".كما اعتبرت اجلبهة الديمقراطية أن "حل أزمة االنقسام ال يكون
عبر إعادة تفعيل االنقسام من جديد وإدارته" ،وإنما "عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير قطاع
غزة وإجراء االنتخابات ".وقال واصل أبو يوسف ،األمين العام جلبهة التحرير الفلسطينية ،إن هذه
الدعوة "جتميلية لشكل االنقسام ،ومضرة بالوضع الفلسطيني وال يمكن القبول بها" ،وصدرت مواقف
12
مماثلةعن عدد آخر من الفصائل.
لكن دعوة هنية قوبلت بترحيب يف بعض األوساط التي دعت إىل التعامل اإليجابي معها على
قاعدة تطويرها ضمن رؤية شاملة إلنهاء االنقسام وليس إدارته .فقد اعتبرت "هيئة الوفاق الفلسطيني"
يف غزة الدعوة "مشجعة وإيجابية ،سيما يف ظل توقف قطار املصاحلة وجتميد لقاءاتها وفعالياتها،
وتصب يف إطار اجلهد الوطني لترتيب البيت الداخلي على أساس التوافق الوطني بين كافة مكونات
شعبنا وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة السياسية الكاملة ".ودعت الهيئة
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إىل "بلورة هذه الدعوة يف صيغة مبادرة بمحددات واضحة ومعينة تعرض على اجملموع الوطني
بفصائله وقواه السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين من خالل مؤتمر وطني ملناقشتها وإقرارها
للبناء عليها ،على أن تكون مكملة التفاقيات الوفاق الوطني وليس بداية لها ،وأن ال تكون بمعزل عن
13
املشروع الوطني الفلسطيني الكامل".
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