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 ما هي دالالت استعداد حماس لحل اللجنة اإلدارية دون شروط؟

 2017\9\13  –محمود أبو عواد  -"القدس" دوت كوم-غزة
طرحت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية حول استعداد حركته حل اللجنة 

ار جديد مع حركة فتح العديد من االسئلة حول توقيتها االدارية التي شكلتها حماس في غزة وفتح حو 
 ودالالتها وما اذا كانت قادرة على إحداث االختراق المطلوب في ملف المصالحة المتعثرة.

واعتبر محللون موقف هنية مغايرا لشرط "حماس" المسبق بأن يتراجع الرئيس محمود عباس عن خطواته 
فين وغيرها، مقابل حل اللجنة اإلدارية، وهو شرط لم تعد حماس األخيرة حيال ملفات الكهرباء والموظ

متمسكة به كخطوة تسبق حل اللجنة التي أبدت استعدادها لحلها والدخول في حوار موسع مع فتح برعاية 
 مصرية ومشاركة الفصائل.

أن  ويرى المحلل السياسي طالل عوكل أن موقف حماس االخير يؤكد على أن القاهرة وحدها تستطيع
تلعب دورا حاسما في ملف المصالحة والعالقات الفلسطينية الداخلية وكذلك في ملف القضية الفلسطينية 

 بمجمله .

ولفت عوكل في حديث لـ "القدس"، إلى أن الرئيس محمود عباس لم يتحدث في تصريحاته عن حوار مع 
راجع عن إجراءاته ضد غزة، وأنه لم حركة حماس، واكتفى بالخطوات الثالث التي دعا لتطبيقها من أجل الت

يقبل مسبقا بالتبادلية وال بالعديد من المبادرات المماثلة مبينا أن "الرئيس عباس متشدد في موقفه الذي اكد 
جراء انتخابات عامة، وليس في  فيه أن وقف اإلجراءات مرتبط بحل اللجنة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وا 

 لك".إطار الحوار كما ترغب حماس بذ

ويرى عوكل أنه "ال جديد في مواقف الطرفين وأن كل طرف يسعى إللقاء الكرة في ملعب الطرف اآلخر، 
وأن الجانبين على قناعة بأنهما ليسا قريبين من انجاز المصالحة والتوصل لتفاهمات" مشيرا إلى أن 

ها وبين فتح، وأن الخيار "خيارات حماس نسبية وتطوير عالقاتها مع مصر ال يعني وجود اتفاق عملي بين
هو حوار جديد في القاهرة، وأن الخالف ليس في الجهة الراعية للمصالحة سواء كانت مصر أم غيرها 

 بقدر ما يتعلق بتمسك كل طرف بشروطه".

وحول إمكانية قبول حركة فتح بما أعلنته حماس، رجح عوكل أن يكون هناك تغيير في حال تم التجاوب 
رح، فتصريحات حماس خرجت من القاهرة وليس من غزة وجاءت بعد لقاءات وفد رسميا مع هذا الط

الحركة مع المسؤولين المصريين الذين تسعى الحركة لتطوير عالقاتها معهم وقال "حماس أرادت بالتصريح 
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من هناك أن تجعل القاهرة شاهدا على تلك التصريحات وأن لديها موقفا إيجابيا يمكن أن يتطور في حال 
 لت السلطة به".قب

وبشأن دعوة حماس لمشاركة الفصائل في الحوارات، قال عوكل "تلك الدعوة أتت كنتيجة طبيعية للحوارات 
الثنائية التي لم تخرج بأي اتفاق ولم تحقق أي نجاح. جميع اللقاءات والمبادرات التي تم طرحها سابقا كانت 

قت مبكر دعت لحوار وطني بمشاركة الكل ألنها محكومة بالطرفين ولم تنجح، ولذلك فان حماس ومنذ و 
تعي أن القضية وطنية فلسطينية وأنه حان الوقت من أجل لملمة الجهود وترتيب البيت الداخلي، وهي 

 خطوة جيدة وصحيحة تهدف لالستفادة من تجربة الماضي وفتح آفاق جديدة باتجاه العالقة مع الفصائل".

د نابع من تغييرات متوقعة على سياسة المكتب السياسي الجديد وحول ما إذا كان موقف حماس الجدي
للحركة الذي يجتمع ألول مرة في القاهرة، قال عوكل ان "االنتخابات الداخلية األخيرة وما أفرزته من مكتب 
سياسي جديد تشير إلى أن هناك توجهات براغماتية قد تتجاوز في محتواها الوثيقة السياسية الجديدة للحركة 

تي كانت بحاجة لتفسير بعض الغموض في عدد من جوابنها، وباعتقادي فان الحركة ستتجه لقراءة جديدة ال
مختلفة وأكثر موضوعية للواقع العربي والدولي وتجري تغييرات حقيقية، وان توجه حماس للقاهرة ستطرأ 

ي بل في ملفات سياسية عليه استحقاقات يبدو أن الحركة مستعدة للتعامل معها ليس فقط في الملف األمن
 وقضايا كثيرة".

من جهته رأى ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة أن "موقف حماس فيه قدر من 
 المرونة واإليجابية، ويأتي استجابة لمطالب شعبية وفصائلية بحل اللجنة اإلدارية"،

كبيرة بالنسبة لحماس ألنه بها أو بدونها فالقائمون  مشيرا إلى أن "قرار حل اللجنة من عدمه ال يشكل أهمية
 على الوزارات في غزة هم من يديرونها، ولكن يؤخذ على وجودها كأنها بديل للحكومة".

ويرى شراب أن الموقف الجديد للحركة يفسح المجال أمام حلحلة الحالة السياسية الفلسطينية، وينزع أحد 
الرئاسة الفلسطينية للتراجع عن اإلجراءات التي اتخذت، وأن حل اللجنة  المبررات السياسية التي تتمسك بها

ن كانت ليست  سيضع الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس للتراجع عن إجراءاته األخيرة وفتح نافذة وا 
 كبيرة للدخول في مرحلة حوار جدي بين الجانبين.

روط يأتي كبادرة حسن نية بناًء على مطلب وأشار إلى أن تغير موقف حماس بحل اللجنة اإلدارية دون ش
 مصري على أساس أن هذا اإلجراء يفتح باب المصالحة المغلق حتى اآلن من أجل الحوار.
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وحول إمكانية تجاهل السلطة الفلسطينية للدور المصري في ظل الحديث عن خالفات بين الجانبين بشأن 
ملف المصالحة والقضية الفلسطينية بحكم ارتباطها  العملية السياسية، قال شراب "ال بديل لدور مصر في

تاريخيا وسياسيا وجغرافيا وقوميا بها، والرئيس عباس يدرك محورية الدور المصري خاصًة وأن مصر لم 
تتخل عن الشرعية الفلسطينية بانفتاحها على غزة، ولم تأت هذه العالقة على حساب الموقف الكلي من 

على ملف المصالحة ووجود حرس الرئيس على معبر رفح باعتبار ذلك القضية، ولذلك فان مصر تصر 
 لمعبر رفح". 2005أحد مكونات اتفاق 

ويرى ان "مصر منحت حماس فرصة سياسية كبيرة بالسماح لمكتبها السياسي الجديد لالنعقاد ألول مرة في 
اس في المستقبل كحركة أراضيها، وهي رسالة بعيدة المدى تشير إلى أنه يمكن أن تكون مصر مقرا لحم

وطنية فلسطينية خالصة، وبالتالي فهي فرصة ورسالة قوية ولكن بنفس الوقت ال ينبغي تبسيط األمور وأن 
نتجه كثيرا للتفاؤل، فحركة حماس ال زالت تحكمها محددات دينية وترتبط باإلخوان المسلمين فكريا وتعيش 

وصلت إلى مرحلة جيدة في العالقة مع مصر بعد  في حالة استقطاب إقليمي"، مشيرا إلى أن "الحركة
مرحلة االصطدام والعداء وانتقالها إلى مرحلة القطيعة والتوتر ومن ثم إلى مرحلة االنفراج في العالقات بين 

 الجانبين".

واضاف "لكن يبقى أن تتحول هذه العالقات لمرحلة متقدمة، بتكيف حماس واستجابتها لألولويات األمنية 
سيناء، وثانيا االرتباطات التنظيمية باإلخوان، وحماس تدرك خطورة التحوالت في حركة اإلخوان  لمصر في

 وتحاول أن تجسد نفسها بأنها حركة اقرب للوطنية من أن تكون فرعا لإلخوان المسلمين".

غب وحول خيارات الحركة في ظل مكتبها السياسي الجديد، قال شراب ان "خياراتها محدودة، وهي ال تر 
بالذهاب لخيار إسرائيل باعتباره األسوأ، وترى في خيار مصر األفضل، وبالتالي فهي وبعد عشر سنوات 
من الحكم اكتشفت أن هناك مزيدا من األزمات والتحديات والحصار والحروب، وبالتالي ووفقا العتبارات 

خاصًة وأن هناك فارق كبير  السياسة، فهي الخاسر من هذا كله، وال يمكن لها أن تستقل بغزة بشكل كلي،
 بين االستقالل كأمر واقع، وبين أن يكون سياسيا".

من جانبه رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن موقف حماس جاء في إطار تبنيها لوجهة النظر 
المصرية بهدف حل اإلشكالية الداخلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حركة حماس استجابت لذلك بإبداء 

داداها لحل اللجنة وهي بانتظار استجابة أخرى من الرئيس عباس وان يبادلها بخطوة من خالل التراجع استع
 عن الخطوات التي اتخذها مؤخرا.
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وأعرب المدهون عن اعتقاده في أن نجاح هذه الخطوة سيمثل اختراقا يحسب للمسؤولين المصريين في ظل 
م ذلك فستكون هناك معضلة كبيرة ستجعل مصر تمضي قدما الواقع الفلسطيني المعقد وأنه "في حال لم يت

في تعزيز تفاهماتها مع حماس وتيار محمد دحالن، والنظر في آليات جدية للخروج من األزمات التي 
يعيشها القطاع، والتي يبدو أن وفد حماس أوصل رسائل واضحة للمسؤولين المصريين حول المعاناة 

لتحمل بعد تحول األوضاع في غزة إلى حالة موت بطيء وسجن ضيق واألزمات وعدم قدرة الشعب على ا
غالق المعبر وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة".  وصعب مع تفشي البطالة وا 

وأشار المدهون إلى أن التداعيات الخطيرة لألزمات في غزة، ومنها إمكانية وقوع مواجهة مع االحتالل 
حدود وتضييق الخناق أكثر على القطاع، دفعت مصر للتحرك اإلسرائيلي في ظل بناء جدار جديد على ال

بشكل جدي وجعلت حماس أكثر مرونة وتجاوبا وتعاطيا مع الموقف المصري، مشيرا إلى أن "الجميع 
ينتظر اآلن موقف الرئيس عباس وتوجهه، خصوصا أن أيا من قيادات فتح والسلطة لم تعقب على موقف 

 حماس".

ا لحل اللجنة، ولكنها كانت ذكية من خالل موقفها بأنه يجب أن يكون الطرف وقال "حماس لم تضع شروط
اآلخر مستعد للتراجع عن إجراءاته، باعتبار أن يدا واحدة ال تصفق، ويجب أن تكون هناك يدان وقدمان 

 لكي يسير مشروع المصالحة".

وشخصية تستطيع أن تجيد وحول إمكانية قبول الرئيس عباس بطرح حماس، قال المدهون "أبو مازن ذكي 
فن المراوغة السياسية والقدرة على البقاء بالتمسك بشروطه، وهذا سيكشف إن كان جديا للمصالحة أو أن 
شروطه كانت تعجيزية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس عباس معني ولو شكليا بترتيب هذه األمور 

لشهر وغير معني بخسارة مصر وان ال يظهر أمام الداخلية خصوصا وأنه سيذهب لألمم المتحدة نهاية ا
 الشعب بخسارة".

وقال "الرئيس عباس يتحفظ على سياسة مصر بسبب إشراك تيار محمد دحالن الذي ال يريد مشاركته في 
السياسة الفلسطينية، ويعتبر ذلك تدخال في سياسات فتح الداخلية، خاصًة وأن دحالن شخصية غير 

، ويعتبر بأنه يشكل تهديدا شخصيا للرئيس عباس. الرئيس ال يريد المغامرة بأي مرغوب فيها لدى السلطة
مشروع يكون فيه لدحالن الحق بالعودة للمشهد الفلسطيني وهذه هي عقدة الخالف مع مصر وهو يحاول 

 المراوغة بما يطرحه المصريون لقبول مثل هذا الطرح".

سي الذي انتخب مؤخرا، أكد المدهون أن كل مكتب وعن ارتباط مواقف حماس الجديدة بالمكتب السيا
سياسي جديد له رؤية جديدة وخاصة، وأن هناك تغيير جوهري وكبير في قيادة حماس في كافة المواقع وان 
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"هذا يعني أن هناك روحا جديدة ومتجددة واألمور االستراتيجية متفق عليها من خالل الوثيقة، وحماس 
ثقلها، ولذلك فهي تتجدد وتتطور وتتماشي مع السياسية وغير جامدة،  حركة مؤسساتية وكل مؤسسة لها

ووجودها في مصر نوع من التجديد، وتطوير العالقة لهذه الدرجة والجتماع في القاهرة مع نظام السيسي 
يعطي إشارة أن هناك تجديدا ورؤية جديدة، ولكن ال يعني ذلك أن عالقتها مع مصر ستكون على حساب 

ظل أنها تحاول كسب الجميع وال تقف مع طرف ضد آخر، باعتبار أن ذلك يضر المشروع  اآلخرين، في
 الوطني والقضية تحتاج الجميع بكل المتناقضات".
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 األحمد: سأتوجه للقاهرة خالل أيام ملتابعة ملف املصالحة

 2017\9\12  صفا –رام اهلل 
ية فيها عزام األحمد اليوم الثالثاء أنه أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الوطن

سيتوجه إلى القاهرة خالل أيام للقاء القيادة المصرية لمتابعة جهود إنهاء االنقسام وملف المصالحة 
 الفلسطينية.

وأشاد األحمد في بيان أصدره بهذا الخصوص ب"الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل 
برعاية  4/5/2011ذ اتفاق المصالحة الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ إنهاء االنقسام وتنفي

 القيادة المصرية والذي يؤكد تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

لكن األحمد قلل من البيان الذي أصدرته حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء أمس عقب لقاء وفدها 
 ها السياسي إسماعيل هنية.إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتب

وقال عن ذلك "إن البيان الذي أصدرته حماس أمس في القاهرة وأبدت فيه استعدادها لحل اللجنة اإلدارية 
جراء االنتخابات العامة هو تكرار لتصريحات عديدة".  وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وا 

ارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في وأضاف أن "األساس هو إعالن حل اللجنة اإلد
جراء االنتخابات العامة، وفق ما وعدت به حماس  قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية والقدس وا 

أثناء اللقاء الذي جرى بين قيادتي  18/4/2017حركة فتح عندما استلمت رسالة خطية منها بتاريخ 
 الحركتين في قطاع غزة".

واعتبر أن ذلك "يزيل العقبة األساسية أمام تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، ألن تشكيل اللجنة اإلدارية 
وتداعيتها، شكل عقبة كبيرة أمام استئناف جهود المصالحة بكافة جوانبها، ونأمل من حماس أن تلتزم بما 

 لسطيني".توقع وتعلن وتنفذه حتى نزيل صفحة االنقسام السوداء في التاريخ الف

وكانت حركة حماس أعلنت أن وفدها إلى القاهرة برئاسة هنية التقي رئيس المخابرات العامة المصرية خالد 
فوزي وأبلغه استعداد الحركة لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا إلبرام اتفاق وتحديد آليات 

 تنفيذه.
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في قطاع غزة فورا وتمكين حكومة الوفاق الوطني من وأكد وفد حماس استعدادها لحل اللجنة اإلدارية 
جراء االنتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة  ممارسة مهامها وا 

 بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.
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 زيارة القاهرة قريًبافتح تقرر تشكيل وفد قيادي ل

 2017\9\13الرسالة نت  
كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن توجه الحركة لتشكيل وفد قيادي لزيارة القاهرة 
خالل فترة قريبة من أجل اللقاء مع الجانب المصري والوقوف على حقيقة تطورات الموقف من المصالحة 

 الفلسطينية.

خاص بـ"الرسالة نت"، الثالثاء، تصريح حركة حماس األخير حول استعدادها حّل ووصف زكي في تصريح 
اللجنة اإلدارية وتمكين حكومة التوافق بـ"اإليجابي"، مشيرا الى أن وفد الحركة سيلتقي بالجانب المصري 

 للحصول على توضيحات بشأن هذا الموقف والبناء عليه.

 صيات اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد مساء الثالثاء.وأكّد أن الوفد سيشكل في أقرب وقت وفق تو 

ورًدا على سؤال حول إن كان الوفد سيلتقي بحركة حماس، أجاب: " الوفد سيلتقي أوال عقب تشكيله الجانب 
 المصري وسيبحث معه ملف المصالحة، والحصول على توضيحات بشأن هذا الملف".

ة مؤتمرا صحفيا األربعاء، يوضح فيه رأي حركته فيما يتعلق وسيعقد مفوض االعالم في الحركة ناصر القدو 
 بتطورات الموقف من المصالحة.

وعلمت "الرسالة نت" أن اتصاالت مكثفة أجرتها المخابرات المصرية خالل اليومين السابقين مع ماجد فرج 
 وعزام األحمد القناع فتح بتشكيل وفد وزيارة القاهرة.

 لوفد سيشكل برئاسة عزام األحمد وسيتجه للقاهرة نهاية األسبوع الجاري.وبحسب مصادر "الرسالة" فإن ا

وكانت حماس قد أكّدت استعدادها حل اللجنة اإلدارية التي شكلتها مؤخرا في غزة، وتمكين حكومة الحمد 
 اهلل والدعوة لعقد اجتماع وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ائل الفلسطينية التي سارعت للترحيب بها، ودعوة حركة وحظيت مبادرة حماس على دعم وتأييد من الفص
 فتح للبناء عليها.
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 "مركزية فتح" تناقش التحرك املقبل باألمم املتحدة وخطاب الرئيس

 2017\9\12  -"القدس" دوت كوم -ام اهللر 
تحرك ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماع عقدته مساء اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، ال

الفلسطيني المقبل في األمم المتحدة وخطاب الرئيس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وكذلك بعض 
جوانب العالقة مع الواليات المتحدة األميركية واالجتماع المقبل في نيويورك بين الرئيس عباس والرئيس 

 ترامب.

ء االنقسام، واستعادة الوحدة الفلسطينية، وأشادت "مركزية فتح" خالل اجتماعها بجهود مصر من أجل انها
وأبدت وعلى ضوء التطورات األخيرة حرصها على الحوار المكثف وبشكل سريع مع األخوة في مصر، وبما 
يحقق تنفيذ "حماس" الفعلي للمطالب الثالث لحل األزمة، والتي حددتها بحل اللجنة اإلدارية، وتمكين 

جراء االنتخابات.حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مها  مها في قطاع غزة وا 

 وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة المركزية:

 12/09/2017اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الثالثاء الموافق 
ة، واستمعت برئاسة األخ محمود عباس رئيس الحركة، وبحثت في العديد من األمور الحركية والسياسي

 اللجنة لعدة إحاطات من األخ الرئيس ومن بعض األخوة األعضاء عن المسؤوليات المناطة بهم.

وناقشت اللجنة المركزية بشكل خاص التحرك الفلسطيني القادم في األمم المتحدة وخطاب الرئيس الهام 
ة مع الواليات المتحدة األميركية أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، كما ناقشت اللجنة بعض جوانب العالق

 واالجتماع القادم في نيويورك بين الرئيس عباس والرئيس ترامب.

وتعرضت اللجنة المركزية، كذلك، للوضع الفلسطيني وللعديد من الجهود المبذولة من العديد من األطراف 
 .الصديقة إلنهاء األزمة الناتجة عن مواقف وسياسات حركة "حماس" في قطاع غزة

وفي هذا المجال أشادت اللجنة المركزية، بشكل خاص، بجهود جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء 
االنقسام، واستعادة الوحدة الفلسطينية، وعلى ضوء التطورات األخيرة فقد أبدت اللجنة المركزية حرصها 

من قبل "حماس" للمطالب على الحوار المكثف وبشكل سريع مع األخوة في مصر وبما يحقق التنفيذ الفعلي 
العادلة الثالث الكفيلة بحل األزمة، وهي حل اللجنة اإلدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة 

جراء االنتخابات.  مهامها في قطاع غزة، وا 
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وتطرقت اللجنة لبعض التطورات الهامة األخرى في مجال التحرك الخارجي، وعبرت عن ارتياحها لتأجيل 
سرائيل إلى أجل غير مسمى، وعبرت اللجنة عن تقديرها لكل مؤتمر ت وغو بين بعض الدول األفريقية وا 

 الجهود التي بذلت في هذا المجال، وبشكل خاص، من قبل جنوب إفريقيا والدول العربية اإلفريقية.
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 حماس واملزايدة الجهادية

 2017\9\13  المركز الفلسطيني لالعالم  بقلم: ساري عرابي
منذ تأسيسها المتزامن مع االنتفاضة األولى، وتكاد حماس أن تكون القّوة األكثر مواجهة لالحتالل بالجهاد 

هّمية في االنتفاضة األولى إلى جانب حركة فتح، والفاعل األهّم والمقاومة، فقد كانت الفاعل األكثر أ
 واألوسع أثًرا في االنتفاضة الثانية، وظّلت متمسكة بمسعاها الجهادي بين االنتفاضتين.

ثم وبعد فوزها باالنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة، وعلى خالف الظّن الذي رّوجه خصومها، وكاد 
وا إليه، أّسست في غّزة، حيث الجغرافيا الوحيدة التي أمكنها أن تحافظ على حكمها بعض أنصارها أن يركن

فيها، قاعدة للمقاومة، وخاضت منها سلسلة من المواجهات، كان بعضها حروًبا طاحنة، هذا فضاًل عّما 
حوله راكمته من قّوة وقدرات في مسعاها الجهادّي هناك، وجْعلها المقاومة محور سلوكها، الذي تدور 

 حركتها كلها.

حتًما اقترفت حماس أخطاء كثيرة، وظّل من خياراتها ما هو محّل جدل حتى اللحظة، كمشاركتها في 
االنتخابات التشريعية، وتشكيلها حكومة بناء على ذلك، وشعارها الجامع بين الحكم والمقاومة، باإلضافة 

ارتها لتحالفاتها وعالقاتها، ولكن بالرغم من كل ما للكثير الذي يمكن قوله في إدارتها لقطاع غّزة، أو في إد
يمكن االختالف معها فيه، فإّنها في جملتها، ظّلت فوق المزايدات التي هوجمت بها، والسيما مزايدات من 

 إسالميين، إن كانت حول سياسات لحركة، أو في تصورها لإلسالم، أو في ممارستها الجهادية.

الحركي في ساحة اإلسالميين، ما ُعرف بالتيار الجهادي، الذي غلبت عليه  في األثناء أخذ يتصدر المشهد
نزعة سلفية احتكارية، لم يكن لها أن تعّد حماس من جملة التيار الجهادي، الحتساب حماس أواًل على 
جماعة اإلخوان المسلمين التي تقع في دائرة التصنيف السلبّي "للسلفيين الجهاديين"، وثانًيا ألن وصف 

لجهادّي مرتكز اتُّخذ للداللة على منهج العمل داخل البالد العربّية، فقصد به في األساس التمايز عن ا
 أصحاب الخط السلمي أو اإلصالحي، ولم ُيقصد به في أصل التسّمي به المواجهة مع القوى الخارجية.

لق في احتكار االنتساب صحيح أن للتيار الجهادي، ممارسة جهادية تستهدف القوى الخارجية، لكن المنط
إلى الجهاد كان منشؤه الموقف من الدول العربية وآليات العمل فيها، ومن بعد احتالل العراق في العام 

، اشتّد بريق التيار، لقّوة فاعليته هناك، وطبيعة خطابه الذي يّتسم بالقطع والحّدية، والنتشاره 2003
ضائي، ثم تطور االتصال الرقمي، توّسع التيار على مستوى إلكترونيًّا، وبالتدريج مع اتساع اإلعالم الف

الجماهير، وتسلل إلى جمهور الحركات اإلسالمية التي يّتخذ منها أساًسا موقًفا سلبيًّا، يصل في بعض 
 تجلياته إلى التكفير.
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قيفيًّا ينفتح جمهور حماس بطبيعته على مزايدات اآلخرين اإلسالميين، فمن جهة ال تتخذ الحركة خًطا تث
منغلًقا أو حديًّا كما هو شأن جماعات إسالمية أخرى، ومن جهة ثانية تغلب النزعة العملية على الحركة 
كما هو شأن الجماعات ذات الصبغة اإلخوانية، فال تقيم كبير وزن للجانب الثقافي، فيظّل جمهورها عرضة 

 إما للمؤثرات الخارجية أو لمزاجيات داخلية متباينة.

ختيارات السياسية للحركة التي يمليها الظرف المعّقد في فلسطين، وتحوج إلى تفسير يبدو بدوره ومع اال
معّقًدا الرتكازه على الموازنات بين المصالح والمفاسد، واستناده إلى حسابات الضرورة والحاجة، قد يجد 

 بعض من جمهورها في الخطاب القطعّي شيًئا من جاذبية.

ذا تصّور يستبطن حلول الحّق في أصحابه، فهو ناشئ عن حركة تصحيحّية أصل الخطاب القطعّي ه
تستند إلى تراث جدلّي تستدرك به على عموم األّمة في كل شيء، وترى في نفسها التجسيد الوحيد للحّق 

 الذي كان عليه السلف من أهل القرون األولى.

تلك النزعة التصحيحية تؤّدي إلى انتفاش هذا التصور الذي يتوّهم الطهورية، والشعور بتجسيد الحّق، و 
يفضي إلى سلسلة ال تنتهي من المزايدة الداخلية، المزايدة بالتبديع، والتضليل، والتكفير، بحسب الغالب 
على كل تجّل من تجليات هذه الحالة العاّمة، وهذه المزايدة تتمظهر في تشّظيات داخلية، يخرج فيها التلميذ 

فيبّدعه أو يكّفره، كما تخرج فيه جماعات هذه الحالة على من يقاسمونها ساحتها،  على شيخه، ويزايد عليه
 إن كانت علمية أو جهادية أو سياسية، وكّلها تخرج على األّمة.

ولّما كان األمر كذلك، سهل استخدامها، فاسُتخدم بعضها صراحة للمحاماة عن الحاكم واألنظمة بصفتهم 
، وضّد كل محاولة تجمعّية لإلصالح السياسي، واستخدم نقيضها المنبثق أولياء أمور، وعلى نحو مبتذل

فساد جهاد الشعوب وثوراتها، كما في التجّلي الذي ُعِرف بـ  عن الحالة نفسها لتدمير الساحة اإلسالمية، وا 
 "داعش".

 في المقابل يغلب على التدين في أوساط حماس، ذلك النمط الشعبي المنبثق عن طبيعة المجتمع
الفلسطيني، والمتصل بتراث األّمة وأجيالها المتعاقبة، صحيح أّنه تعرض لجرعات أدلجة وتسييس 
مضاعفة، وتأّثر بنزعات سلفّية وجدت من يعّززها داخل حماس، إال أنه ظّل األقرب للناس، النبثاقه عنهم 

لذي يقترب من شعبها، ويخدم طبيعيًّا دون تقصد، إال أن حماس فّرطت في التنظير لهذا النمط من التدّين، ا
 قضيتها وجهادها في فلسطين.
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ثّمة عامل آخر خدم جاذبية السلفية الجهادية، ممثلة بنسختها األعنف "داعش"، وهو بريق القّوة واإلنجازات 
السريعة، والتي جعلت من حكم حماس في غزة عرضة لسخريتها المستمّرة، فضاًل عن استهدافها حماس 

 تهامات في إقحام فّج على سياقات "داعش" التي ال شأن لحماس بها.بالتكفير وجملة ا

ذا كان ذلك  اليوم تنهار تلك القّوة، ويتأّكد أن شعار "باقية وتتمّدد" ليس قدر المسلمين وال نهاية التاريخ، وا 
ي تجربة النمط من التصّور لإلسالم مستنًدا للقّوة قد أّدى إلى فّض الحواضن الشعبية عن "الجهاديين"، ف

مكررة مع األسف، كما حصل في الحالة العراقية سابًقا، وعرف الحًقا في سوريا، وأّدت ممارسته المستعلية 
لتدمير الثورات وجهاد الشعوب، فإّن حماس، ورغم كل ما يمكن قوله في أخطائها السياسية والخطابية، 

، وممارستها الجهادية األقرب للناس، وقد وممارستها اإلدارية في غّزة، تظّل بنمط تدينها وفهمها لإلسالم
 ظّلت جهاديًّا على ثغرها تمارس جهادها أو تعّد له.

ما ينبغي قوله أخيًرا إن حبل الغلّو قصير ولكّنه خطير ومدّمر، وينبغي أال يخفى ذلك خلف ستار القّوة 
يًّا عن مجتمعاتها، تحتاج من الراهن، فهو واه أمام الحقيقة، ومع ذلك فاألفكار والممارسات المنبثقة طبيع

 ينّظر لها، ويفّكر دائًما فيها، وهو ما تحتاج إليه حماس.
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 ثالث مراحل للسراب "الحمساوي"

 2017\9\13  الغد االردنية  أحمد جميل عزم
يقوم حاليًا وفد من قيادة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( بزيارة هي الثانية إلى مصر، خالل أشهر، في 

لة إلعطاء زخم للمصالحة مع القاهرة، يساعد بفك الحصار عن سلطة "حماس" في غزة، وبالتالي عن محاو 
قطاع غزة عمومًا. هذه المراهنة، هي إصرار على طريق طويل لحل مشكالت "حماس" التنظيمية، وحل 

ح المشكلة الفلسطينية، بالرهان على طرف إقليمي خارجي، مع أّن دروس الماضي، أّنه دون إصال
الفلسطينيين ما بأنفسهم لن َيصُلح حالهم، وأّن رهان أي تنظيم أو حتى نظام، على تنظيم أو نظام آخر 

 غير ُمْجٍد دون حسم العامل الذاتي. 

دفع اإلخوان المسلمون الفلسطينيون الثمن باهظًا شعبيًا وتنظيميًا، طوال نحو أربعين عامًا عندما أصروا 
ر المنطقة والمحيط اإلقليمي كمقدمة وأولوية تسبق التحرير فرفضوا الحل على الحل األممي، وعلى تغيي

الوطني )العامل الذاتي( لصالح الحل األممي. ولم يتبوأ اإلخوان مكانة مميزة جماهيريًا فلسطينيًا إال عندما 
 وّطنوا العمل اإلخواني، بتأسيس حركة "حماس"، وتبني المقاومة، نهاية الثمانينيات. 

التشريعية وفازت بها لم تكن قد حققت قبوال دولّيًا خصوصًا من  2006لت "حماس" انتخابات عندما دخ
الغرب، ففرض على الفلسطينيين حصار، وأدى نزاع السلطة إلى الِصدام المسلح مع "فتح". وراهنت 
"حماس" عقب سيطرتها على غزة على سقوط الحصار تدريجيًا، ووصل الرهان حد خداع الذات، ويمكن 
الرجوع لألراشيف، إلحصاء تصريحات اسماعيل هنية، بصفته رئيسًا للحكومة في غزة أّن الحصار انتهى، 

، إّن "هذا الحصار الظالم انتهى وهو في الربع ساعة 2010فعلى سبيل المثال، قال هنية، في آيار )مايو( 
بعد أن اعتبرت في المرحلة األخير". ومع الربيع العربي، دخلت "حماس" المرحلة الثانية من السراب. ف

قامة دولة إسالمية قبل التحرير، تصورت في الثانية، أّنه يمكن  األولى، األولوية لحل أممي إخواني وا 
فلسطينيًا، ولسلطة "حماس" االعتماد على دعم األنظمة اإلخوانية في مصر وتونس. ولم يتبدد هذا الوهم 

ل اتضح قبل ذلك أّن ذلك النظام ال يملك سوى هوامش فقط ألّن النظام اإلخواني في مصر لم يستمر، ب
نهاء الحصار، فرفض الرئيس المصري اإلخواني  محدودة للتراجع عن اتفاقات السالم مع "إسرائيل"، وا 
استقبال وفد يرأسه اسماعيل هنية، حتى قابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفض فكرة منطقة حرة مع 

بر رفح إال بقدر محدود، ما حدا حتى بوزير داخلية "حماس" فتحي حماد غزة، ولم يجر تحسين فتح مع
 لقيادة احتجاجات وتظاهرات في غزة ضد عدم حل النظام اإلخواني لمشاكل "حماس" وغزة. 
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اآلن، دخلت "حماس" مرحلة سراب ثالثة، فجرى فك ارتباط نسبي مع اإلخوان المسلمين، كما اتضح من 
ديدة، ومن وثيقتها المعلنة هذا العام، ولكن بالتوازي تم التصعيد مع القيادة تصريحات قيادات حمساوية ع

الفلسطينية في رام اهلل، ففي موازاة إعالن وثيقة تقدم اعتمادًا لدول في العالم، حد مناشدة خالد مشعل، 
قة ، الرئيس األميركي دونالد ترامب استغالل الوثيCNNرئيس المكتب السياسي للحركة حينها، عبر 

واالنفتاح على "حماس"، جرى الهجوم إعالميًا في ذات اليوم من "حماس" في غزة ضد محمود عباس، 
وبدل استئناف حوارات بيروت حول منظمة التحرير التي أجلت لحين انتهاء انتخابات "حماس" الداخلية 

إدارية، وجرى  جرى تشكيل حكومة في غزة ألقت القسم أمام أعضاء في المجلس التشريعي، وسميت لجنة
 التنسيق مع محمد دحالن بأمل أن يساعد في فتح الخطوط مع القاهرة وأنظمة عربية أخرى. 

عدا العداء التقليدي من قبل األنظمة التي تراهن عليها "حماس" لإلخوان المسلمين، فإّن الهامش الذي تقوم 
ظمة التحرير( تبقى محدودة، وال يمكن فيه األنظمة بنصرة تنظيم ضد نظام )هو هنا الرئاسة الفلسطينية ومن

 أن تغني عما كانت تقدمه السلطة في رام اهلل منذ بدء السيطرة العسكرية لحماس على غزة. 

لذا فإّن رهان "حماس" أن  تحظى بدعم عربي بمعزل عن ترتيب األمر وطنيًا هو سراب. ال يمكن تعويض 
دًا في دعم "حماس". الحل هو حل اللجنة اإلدارية، االنفصال عن الضفة، ولن تذهب األنظمة والعالم بعي

غير الضرورية، والموافقة على عدم جعل حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم شرطا يسبق أي أمر آخر، 
 والعودة لحوارات منظمة التحرير، ويمكن أن تفعل هذا من مصر كَباِدرة ثقٍة مع القاهرة.     

  



 

 18فلسطينيةشــــؤون 
 

 بدران: حماس أبدت للمصريين مرونة وجهوزية إلنجاح املصالحة

 نأمل رًدا إيجابيًّا من "فتح" على خطواتنا إلنهاء االنقسام

 2017\9\13فلسطين أون الين    يحيى اليعقوبي -القاهرة / غزة 
بدران، أن حركته أبدت مرونة  أكد عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسام

وجهوزية واستعداًدا كامال وواضحا خالل اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين بالقاهرة لتقديم كل ما 
 يلزم من أجل انجاح المصالحة.

وأعرب عن أمله بأن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس، "وأن 
 معا وبقية الفصائل لتحقيق وحدة فلسطينية حقيقية يرى ويشعر ويلمس الناس آثارها على األرض".نمضي 

وقال بدران في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "إن المصالحة الفلسطينية كانت أحد أهم 
الثابت،  القضايا التي تم نقاشها مع الجانب المصري"، مضيفا: "أبدينا وشرحنا للمصريين موقف الحركة

يمانها المطلق بأهمية الوحدة وطي صفحة االنقسام السوداء،  والمعروف بحرصها على إتمام المصالحة وا 
 التي يجب أن تنتهي وتحذف من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن المستفيد الوحيد منها هو االحتالل".

من أجل إنجاح المصالحة،  وذكر أن حركته أكدت للمصريين جهوزيتها واستعدادها لتقديم كل ما يلزم
 متابعا: "كان البعض يظن أن اللجنة اإلدارية هي المعضلة أمام المصالحة، وهكذا صور البعض".

واستدرك بدران: "عندما تم إنشاء اللجنة كانت ردة فعل على وضع إداري صعب بغزة )..( اللجنة االدارية 
طينية والحركة أبدت استعدادها الكامل لحل ليست معضلة ولن تكون مشكلة في العودة للحوارات الفلس

 اللجنة ضمن عمليات الحوار المتبادل مع فتح".

 عالقة حماس ومصر

وبشأن العالقة مع مصر، قال: "نحن حريصون دوما أن تكون العالقة مع مصر صحية وطبيعية خدمة 
ة"، مشيرا إلى أن هذه العالقة ألبناء شعبنا الفلسطيني وتقديرا لموقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطيني

 في الفترة األخيرة شهدت تطورا ايجابيا ملحوظا.

وأضاف: "هناك ثقة متبادلة وحرص أن يكون هناك تعاون ايجابي في كافة القضايا ذات االهتمام المشترك، 
 خاصة فيما يتعلق بالوضع العام ومعاناة أهالي القطاع".
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ؤولين المصريين على كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة سواء وأوضح بدران أنه جرى النقاش مع المس
بموضوع معبر رفح والحركة عليه، والكهرباء، والجانب األمني، مؤكدا أن حركته معنية بأن تكون حدود 
القطاع آمنة، وحريصة على األمن القومي المصري، وال يمكن أن تكون هناك حالة يمثل فيها القطاع أو 

 يرا على األمن القومي الفلسطيني وهذا فيه مصلحة لكال الشعبين.أي أحد خطرا أو تأث

وأشار إلى أن المالحظ أن هناك تقدما في المجال األمني في الفترة الماضية، وأن هناك متابعات حقيقية 
 وتحركات وخطوات الستكمال األمر والتخفيف قدر اإلمكان عن القطاع.

الحتالل تسعى إلعاقة أي تطور ألي عالقة لحماس مع أي ونوه بدران إلى وجود أطراف على رأسها ا
 طرف إقليمي ودولي في عالقاتها السياسية والخارجية، مبينا أن حماس تدرك هذه الصعوبات والعقبات.

وتابع: "حتى األطراف التي نتواصل معها كمصر تدرك أن هناك أطرافا غير معنية بهذه العالقة اإليجابية، 
ضحة في مواقفها السياسية ونتعامل مع مصر بشكل مباشر، وهم يدركون أهمية هذه مع ذلك نحن حركة وا

 العالقة كما نحن ندرك أهميتها رغم محاوالت التشويش عليها من أطراف مختلفة".

 مخططات تصفية القضية

وبشأن المقترحات األمريكية الذي تنوي طرحها على السلطة واالحتالل تحت مسميات "حكم ذاتي وشطب 
ل الدولتين"، أوضح عضو المكتب السياسي لحماس أن الموقف األمريكي وتراجعه عما يسمى حل ح

 الدولتين واقتراحات التهجير، أمر "ليس غريبا على مسامعنا منذ زمن بعيد".

دارة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب داعم بشكل مطلق  وتابع بدران: "اإلدارات األمريكية السابقة وا 
تالل، الذي يحاول استغالل الضعف اإلقليمي والعربي واالنقسام الفلسطيني وتراجع تأثير السلطة في لالح

 حراكها السياسي وادائها الميداني بالضفة".

إال أنه ذكر أن كل هذه المؤامرات التي تمر على الشعب الفلسطيني فشلت من قبل وستفشل من بعد، "ألن 
درة واالبتكار والصمود والمواجهة رغم الظروف الصعبة واالمكانيات الشعب الفلسطيني قادر على المبا

رادتهم  القليلة، وخير مثال على ذلك هبة القدس، حينما استطاع الفلسطينيون بوحدتهم وصدورهم العارية وا 
 وتصميمهم أن يجبروا حكومة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو على التراجع عن قراراتها".
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ن هذا الموقف األمريكي واالحتالل لعله رسالة يجب أن تقرأ من كل األطراف بأنه آن األوان وتابع: "لك
لنتوجه نحو وحدة فلسطينية حقيقية على أساس مقاومة االحتالل، وتحديد اآلليات والوسائل ونحن قادرون 

 على مواجهة االحتالل ومخططاته".
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مصر وال تشترط الغاء صحيفة: حماس وضعت " اللجنة اإلدارية" وديعة لدى 

 العقوبات على غزة اوال

 القاهرة تؤجل عودة وفد الحركة الى غزة

 2017\9\13  رام اهلل / سما /
كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن أن حركة "حماس" وضعت اللجنة اإلدارية )حكومة األمر الواقع في 

الرئيس محمود عباس على المصالحة  غزة( "وديعة" لدى مصر كي "تتصرف" بها كما تشاء، في حال وافق
الوطنية. كما علمت أن مسؤولين مصريين سيتصلون بالرئيس عباس لحضه على دفع ملف المصالحة 

 ولترتيب لقاء بين قادة من حركتي "فتح" و "حماس".

وكان مفترضًا أن يغادر رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية ووفد الحركة القاهرة اليوم، 
توجهًا إلى غزة بعد أن أنهى محادثاته مع الجانب المصري، لكن رئيس جهاز االستخبارات العامة م

المصرية اللواء خالد فوزي طلب منهم إرجاء المغادرة إلى بعد غٍد الجمعة، فلربما عقد لقاء يجمعهم بقياديين 
 في "فتح".

أبلغ فوزي بأن اللجنة اإلدارية، وتمكين  وكشفت مصادر فلسطينية للصحيفة عن أن هنية والوفد المرافق له
لدى القاهرة، وأن "حماس" قررت التنازل، من « وديعة»حكومة التوافق الوطني، وتنظيم االنتخابات العامة 

دون تحفظ، عن شرطها المتعلق بتراجع الرئيس عباس عن إجراءاته وعقوباته ضد قطاع غزة قبل حّل 
 ن مع تراجعه.اللجنة، أو على األقل حّلها بالتزام

ولفتت إلى أن "حماس، بوضع الوديعة، تريد أن تحصل على ضمانات من القاهرة متعلقة بتعهد عباس 
تنفيذ أي اتفاق جديد أو سابق تم التوصل إليه بين الطرفين برعاية مصر، وبمعية الفصائل الفلسطينية 

 القاهرة والحركة".المختلفة"، موضحة أن هذه "الوديعة تعكس حجم الثقة المتنامية بين 

وأوضح المستشار السابق لهنية الدكتور أحمد يوسف، أن "حماس تريد أن تكون مصر ضامنة لعباس 
بتنفيذ أي اتفاق، وأن تضع القاهرة كلمتها باتجاه توفير هذه الضمانات". وأضاف: "موقف حماس نابع من 

إذ قالت التجارب إنه كان يوافق ثم يتراجع غياب الثقة التام بين الحركة والرئيس عباس منذ سنوات طويلة، 
 عما تم االتفاق عليه".
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 هل يلتقط "عباس" مواقف حماس األخيرة بشأن املصالحة؟

 بعد لقائها مع رئيس المخابرات المصرية

 2017\9\13فلسطين أون الين     أحمد المصري -غزة 
شكك محلالن سياسيان، في إمكانية التقاط رئيس السلطة في رام اهلل محمود عباس، مواقف حركة حماس 
األخيرة الصادرة من العاصمة المصرية القاهرة بشأن ملف المصالحة، ودفعها لألمام، مرجحين استمرار 

أي تغيير خالل األيام القريبة عباس في مواقفه الجامدة تجاه هذا الملف ألسباب متعددة وأن ال يجري عليه 
 القادمة.

وأصدرت حركة حماس في ظل لقاء قيادتها ورئيس مكتبها السياسي بوزير المخابرات المصرية أول من 
أمس، بيانا أبدت استعدادها الفوري لعقد جلسات حوار مع حركة "فتح" في القاهرة إلبرام اتفاق وتحديد 

جانب تأكيد استعدادها لحل اللجنة االدارية "فورا"، وتمكين "حكومة  آلليات تنفيذه بما يخص المصالحة، إلى
جراء االنتخابات.  الوفاق الوطني"، من ممارسة مهامها وا 

وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، إن مواقف حماس التي صدرت من القاهرة "ليست 
ابها يرى أن هذه المواقف دائمة ومتكررة، جديدة" على ُسلم المصالحة، وأن المتابع ألدبيات الحركة وخط

ومؤكدة على استراتيجية تحقيق المصالحة، والذهاب لالنتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى شأن 
 الفلسطينيين تقوم على أساس الشراكة.

وشدد الصواف لصحيفة "فلسطين"، على أن مشكلة تعثر المصالحة ليست عند حماس بقدر ما أنها 
في جعبة رئيس السلطة، مشيًرا إلى أن األخير يريد أن يسير الجميع وفق رؤيته السياسية ووفقا  بمجملها

 التفاق أوسلو، وأن يمارس "ديكتاتوريته" بصورة مطلقة، مع عدم االستماع لرأي الكل الفلسطيني.

بدأ الشراكة وشكك في إمكانية تحقق المصالحة، وأن يلتقط عباس مواقف حماس الجديدة، واالستجابة لم
السياسية، سيما وأنه السبب في تعطيل المصالحة مراًرا، عازًيا ذلك لـ"عقلية" رئيس السلطة، ومحاولة 

 محافظته بصورة مستمرة على رضا واشنطن.

ونبه الصواف إلى أن مطالبة عباس لحركة حماس بحل اللجنة االدارية التي تدير قطاع غزة، ليست إال 
رها التهرب من استحقاقات المصالحة، مشيًرا إلى أن ُعمر اللجنة اإلدارية لم يزد "شماعة" يحاول عباس عب

 شهور، فيما أن اتفاق الشاطئ سبق عمل هذه اللجنة بكثير ولم ينفذ "عباس" أيا من بنوده. 6عن 
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 من جانبه، رأى المحلل السياسي خالد عمايرة أن إبداء حركة حماس استعدادها من قلب العاصمة المصرية
حل اللجنة اإلدارية، وابداءها االستعداد لعقد جلسات للحوار الوطني إلنهاء االنقسام يمثل تعهًدا صريًحا 

 للقيام بخطوات من شأنها انجاز هذا الملف ودفعة من منطقة التعثر بما تمتلكه من إمكانيات.

مصالحة، وتعد بمثابة ونبه عمايرة، إلى أن خاصية كبيرة تغلفها تصريحات حماس من القاهرة بشأن ال
تعهدات صارمة أمام مصر بتحقيقها وااللتزام بتنفيذها، غير أن عمايرة شكك في إمكانية إحداث اختراق 

 يبنى على هذه التصريحات من قبل رئيس السلطة "عباس".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "عباس وفتح ليسا في أفضل أحوالهما لتحقيق المصالحة، والذهاب نحو التقاط 
تصريحات حماس األخيرة والذهاب بها نحو انهاء االنقسام"، الفتا إلى أن إجراءات عباس ضد قطاع غزة 

 المنفذة منذ عدة أشهر زادت من "تخمة" االنقسام.

ولفت عمايرة إلى أن السلطة ممثلة برئيسها مكبلة بالكثير من السياسات الملزمة لها بالبقاء ضمن مسار 
روج عنه مطلقا، وذلك ضماًنا لوجودها واالنتفاع بما تعطى من األسرة الدولية سياسي محدد، مع عدم الخ

 من منح أو أموال.

ونبه إلى حدوث الكثير من االتفاقات في شأن المصالحة والتي بدأت على مدار السنوات الماضية كالتي 
يذ ألسباب غير مقنعة جرت في مكة والدوحة والقاهرة وغزة، ولم تجد هذه االتفاقات مكانا من حيث التنف

 على اإلطالق.

  



 

 24فلسطينيةشــــؤون 
 

 قريًبا للقضية
ً

 قريع لـ "القدس": اتفاق أوسلو لم يكن خديعة وال أرى حال

 2017\9\13  –أمجد سمحان  -"القدس" دوت كوم  -رام اهلل 
ا تاريخًيا مع إسرائيل، في العاصمة في مثل هذا اليوم قبل أربعة وعشرين عاًما، وّقعت منظمة التحرير اتفاقً 

النرويجية "اوسلو" التي حمل اسمها، اتفاق لم يطّبق منه إاّل القليل، ولم يحقق الفلسطينيون من خالله 
 حلمهم بإقامة الدولة المستقلة.

بعد نحو ربع قرن، على توقيع االتفاق تحاور "القدس" أحمد قريع أبو عالء، أحد أبرز مهندسي االتفاق، 
وأحد المفاوضين الفلسطينيين على تطبيقه، والذي يرى أن االتفاق كان مرحلًيا وبضمانة دولية، وصواًل 

 إلقامة الدولة الفلسطينية، لكن اإلسرائيليين انقلبوا عليه باغتيال اسحق رابين. 

 ليس خديعة

 عاًما على اتفاق أوسلو، هل كان االتفاق خديعة كبرى؟ 24س: 

س خديعة، ال شّك أّنه كاتفاق مرحلي لو استتبع بما يتوجب حسب نص االتفاق، لكانت ج: اتفاق أوسلو لي
األمور مختلفة، االتفاق بالطريقة التي وّقعناها كان معقواًل وجّيًدا. ففي تلك الفترة وّقعنا اتفاًقا مرحلًيا مؤقًتا 

ع األسف الشديد إسرائيل هي بمدة زمنية محددة وهي خمس سنوات، تقود إلى الوضع النهائي الدائم، لكن م
التي غّيرت وتغّيرت، ويبدو أّنها ندمت على االتفاق، فقامت بكل شيء لتدميره، أكرر أن االتفاق في تلك 
الفترة كان انتقالًيا، ولفترة محددة، وكان إنجاًزا، وللعلم نحن أمضينا ليلة كاملة ونحن في أوسلو وكنا على 

مازن ومع شمعون بيريز، ورابين الذين كانوا حينها في ستوكهولم،  اتصال مع األخ أبو عمار واالخ أبو
حتى نصل إلى جملة واحدة وهي أن مدة هذا االتفاق ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس المجلس 

 التشريعي الفلسطيني.

 س: ماذا بقي من االتفاق ؟

بين، ألّنه وقع االتفاق، تاله خسارة بيريز ج: يجب أن نسترجع ما حدث بعد توقيع االتفاق. أواًل تم اغتيال را
لالنتخابات، ثم جاء نتنياهو الذي كان معادًيا لالتفاق. أنا التقيت مع نتنياهو خالل فترة رئاسته الحكومة 

مّرة، خرجنا بنتيجة أّنه ال يريد أن ينّفذ االتفاق. ذهبنا معه في مفاوضات  15، أكثر من 98وحتى  96من 
ة وفدين كبيرين مّنا ومنهم، وحينها ضغط كلينتون عليهم للوصول إلى تفاهم، حول إلى أمريكا، بمشارك

بعض اإلجراءات في المرحلة االنتقالية، ولتنفيذ االتفاق االنتقالي. لكّن نتنياهو بمجّرد أن وصل مطار بن 
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اتفاقات،  غريون تراجع وتنّصل من كل شيء. كنت أقول للراحل أبو عمار أّن نتنياهو ال يريد توقيع أي
 وأّنه يرواغ وكان يقول لي حرفًيا" إلحق العيار لباب الدار".

ما أريد قوله أنهم تراجعوا عن االتفاق وهو في المرحلة االنتقالية، حتى باراك أيًضا الذي قيل إّنه كان يسعى 
ئي. لكّنه رفض قائاًل: التفاق، لو كان جدًيا لنّفذ االتفاق االنتقالي بالتوازي مع الحديث عن قضايا الحّل النها

 "أنا أريد الذهاب إلى النهائي فوًرا".

 س: ألم يكن لديكم خطة )ب( لمواجهة أي تراجع أو تنصل إسرائيلي حينها؟

 40ج: حين وّقعنا اتفاًقا في البيت األبيض بحضور الرئيس األمريكي الذي وّقع عليه شخصًيا، وبحضور 
ن أّن هذه شهادة تؤكد أّن هذا االتفاق للتنفيذ. لكن كل هذا لم وفًدا من دول العالم على مستوى عال، أظ

 يتم.

 س: إذن ما الذي حصل؟

ج: إسرائيل أدارت الظهر، وأمريكا جاملت وسايرت. االتفاق لم يكن ثنائًيا، كان اتفاًقا دولًيا بحضور ممثلين 
دث أن إسرائيل بدأت باستفزاز عن أربعين دولة من العالم، بشهادة دولية والمفروض بضمانة دولية، الذي ح

الحالة الفلسطينية وبدأت تقوم باعتداءات علينا وتتهرب من االتفاق، وأوصلت الناس حينها إلى حالة 
اليأس، ما نتج عنه االنتفاضة الثانية، والتي انتهت بإعادة احتالل كل الضفة الغربية. فبالتالي اجتاحوا كل 

أدى شهادة الزور، كان هناك اتفاق، وكان هناك قيادة معترف بها  شيء. ودمروا كل شيء أمام العالم الذي
دولًيا، لكن أين عملية الوفاء، العالم أدان وشجب، ولكن لم يفعل شيًئا، بل البعض المنا، ولم يقّدروا كل ما 

 يعانيه الشعب الفلسطيني.

 لست نادًما

 س: ما هي أبرز خطايا أوسلو برأيك؟

رر االتفاق كان اتفاًقا مرحلًيا لمرحلة انتقالية مؤقتة ال تزيد عن خمس سنوات، ج: لم يكن هناك خطايا، أك
وبالتالي هو ليس اتفاًقا دائًما، لو كان كذلك فمعناها أّنه كله خطايا، لكن هذا اتفاق انتقالي وهذا لم يحدد 

الرأي األمريكي علينا فقط في أوسلو وفي واشنطن، منذ السبعينات ومنذ بدأ الحديث عن حل، كان دوًما 
 واإلسرائيلي، يتحدث عن اتفاق انتقالي من أجل "اختبار الفلسطينيين" على حد تعبيرهم.

 عاًما.. هل أنت نادم على توقيعه؟ 24س: أنت من مهندسي االتفاق. بعد 
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تة ال ج: ال. لست نادًما. لو كان االتفاق نهائًيا، كنت سأنتحر. ال لست نادًما. هذا اتفاق مؤقت لمرحلة مؤق
تزيد عن خمس سنوات؛ هذا نص؛ وكنا أخبرنا الجميع حينها أننا لن نوّقع االتفاق إذا لم يكن هناك نص 
واضح يحدد مدته وهي خمس سنوات؛ وهذا كان واضًحا من اللحظة األولى، فكل القوى اإلسرائيلية 

نحن أيًضا كانت لدينا  المعارضة لحزب العمل حينها وقفت ضد االتفاق، وتم مهاجمة رابين في الكنيست؛
معارضة لم تقبل باالتفاق ولكنها لم تخلق مشكلة، ولم تحمل السيف ولم يكن هناك معارضة فلسطينية 

 مسّلحة ضد االتفاق.

 س: هل تعتقد أن هذا االتفاق ما زال صالًحا، ما زال مؤهاًل لكي ينقلنا إلى الدولة؟ 

ي، ما هي متطلباتك للحل النهائي. أنا شخصًيا جاهز ج: ال ال. أنت اآلن تقول إني أريد الحل النهائ
ألفاوض لكن على أي أساس؟ على أساس أن ال يبنى حجر في مستوطنة، ألن هذا الموضوع مرفوض، 
أنت تبني وأنا أفاوضك. فمعناها أنا ُمقٌر بالمستوطنات، يجب أن يكون هناك وقف كامل لالستيطان، 

وضات الوضع الدائم، القدس مثاًل، هم حاولوا أن يتهّربوا منها، المفاوضات يجب أن تكون على قضايا مفا
كانوا يرفضون إدراجها على جدول المفاوضات في كل الجوالت، كانوا يتهربون من البحث في موضوع 
القدس. حين كنت أفاوض تسيبي ليفني كانت تقول لي أّجل موضوع القدس، ألّن عليها خالف، كنت أقول 

خالف ألننا لم نربط كل المفاوضات بها، وكذلك قضايا الالجئين والحدود والعالقات لها كيف ذلك؟ عليها 
 مع اآلخرين، واألمن، كل هذه الملفات هي التي يجب أن تُبحث.

اتفاق أوسلو عملًيا سّهل العبور إلى الحديث عن مفاوضات الوضع الدائم. لكن مع األسف إسرائيل ال تريد 
ة االستيطان، وبالتالي إسرائيل أصبحت تدير الظهر لكل شيء يتعلق بالوصول حاًل، تريد كسب الوقت لزياد

 إلى اتفاق عادل مع الشعب الفلسطيني.

 س: ُيقال إّن االتفاق كان ممًرا إجبارًيا.. لماذا؟ هل تعرضتم لضغوط؟

حل مع طرف ج: بالعكس ال. من السبعينّيات لم يكن مطروًحا على اإلطالق دولًيا إاّل حلٌّ انتقالي. أو 
آخر غير الفلسطينيين. مثاًل في مفاوضات واشنطن كان هناك وفد أردنيٌّ فلسطيني مشترك. لكن في أوسلو 
كان هناك وفد فلسطيني مقابل وفد إسرائيلي. وهذا شيء ذوو معنا. من تنكر وما يزال ويزداد تنكًرا هم 

 اإلسرائيليون.
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الفلسطيني الداخلي والعالمي، وهي أدت إلى اتفاق مؤقت ال أخفيك أننا مررنا بظروف صعبة على المستوى 
مدته خمس سنوات، يؤدي إلى اتفاق دائم، هم تنصلوا من االتفاق االنتقالي، وبالتالي لم نصل إلى أهدافنا 

 بتحقيق االتفاق الدائم.

 س: كان الزعماء اإلسرائيليون كلهم يراوغون وليس باراك وحده.. من كان أكثرهم رغبة بالحل؟

ج: رابين كان أكثرهم صالبة، كان قاسًيا، عسكرًيا، شديًدا، كما تعلم ُكّنا نسميه "كاسر عظام األطفال" لكن 
كانت الكلمة عنده كلمة، إذا وعد أوفى. مثاًل رابين لم يكن يعلم بالمفاوضات في أوسلو والتي كانت تجري 

د ثالثة أشهر. أنا طلبت من بيريس أّنه سرًّا فيما كان هناك وفد فلسطيني آخر في واشنطن. عرف بها بع
إذا لم يكن رابين في الصورة لن يكون هناك قبول بشيء. فذهب إليه وأخبره. طلب رابين حينها مدة أسبوع 

سؤااًل  40للتفكير ليقنع نفسه، وبعدها يتمّكن من إقناع الناس. وفعاًل بعد أسبوع وافق، لكن أرسل لنا 
سؤال لكي تجيبوا عليها، أخذت  200م لماذا أجيب على أسئلته؟ لدينا فرفضت اإلجابة عليها. وقلت له

الورقة إلى "أبو عمار"، وقلت له يريدون اإلجابة عليها، قال لي هل هذه أسئلة من رابين؟ إًذا دخل رابين 
هتم اآلن في الموضوع، وبالتالي القناة السرّية ذات مصداقية. وبالفعل منذ ذلك التاريخ أصبح "أبو عمار" ي

 أكثر من قبل.

 عاًما ما هو الحصاد؟ 24س: اليوم.. وبعد 

ج: ليس الخطأ في االتفاق، االتفاق بصفته االنتقالية المؤقتة لمرحلة انتقالية مؤقتة، مّهد الطريق لمفاوضات 
وضع دائم، وهذه تنكرت إسرائيل لها، كان لدينا أخطاء بال شك، لكن هم ارتكبوا جرائم في كل شيء، 

سرائيل لم تنّفذ أي شيء. باراك قال لنا تعالوا فوًرا إلى قضايا الحّل الدائم،  المرحلة االنتقالية انتهت وا 
ودعونا من اتفاق أوسلو. كانوا ال يريدون تطبيقه، ألنهم يعرفون أن تطبيقه يعني حصولنا على ما نريد في 

 مفاوضات الوضع الدائم.

سرائيلي، لم تقوموا بالمقابل بخطوات ماثلة... التنصل من كل س: لماذا بعد هذه المرواغة وهذا التنصل اإل
 شيء؟

 ج: هذا قرار ال يؤخذ بالمزاج، هذا قرار يؤخذ بالحساب والتقديرات.

 س: لماذا تركت األمور حتى وصلنا هذه المرحلة؟
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ما هو الممكن  ج: الموضوع ال يجب أن يكون ضعًفا أو استسالًما، االستراتيجية ال تتغّير، لكن السؤال هو:
في المرحلة؟ ما حصل أننا دخلنا في حروب فرضتها علينا إسرائيل. االنتفاضة لماذا حصلت؟ حصلت 

 للقيام بالمزيد من العدوان، وللتنصل من تنفيذ االتفاق.

 س: ألم يكن خيار حّل السلطة حينها قوًيا ومؤثًرا، ألم يكن خياًرا مطروًحا؟

ألن السؤال الكبير: ما هو البديل. حتى اليوم أسالك ما هو البديل. لو حللنا ج: لم تُناقش المسألة جدًيا، 
 السلطة فما البديل؟ ما النتيجة ماذا نستفيد ؟

 س: قلت في مقالة نشرتها "القدس" قبل أيام يجب تعديل دفة السفينة. كيف؟

م البشري والجغرافي مؤلم؛ ج: أواًل ال يجوز أن يكون الشعب تحت االحتالل منقسًما، ومع األسف االنقسا
ثانًيا ال يجوز أال يكون لشعب تحت االحتالل وحدة كاملة، وشراكة واسعة في اتخاذ القرار حتى يكون 
الجميع شريًكا في إطار منظمة التحرير التي هي المظلة األساسية والضمانة، ثم بعد ذلك أن ال "ننام على 

ساته ونواجه ما يقوم به على األرض، ونكون موجودين حرير"، علينا أن نواجه مخططات االحتالل وسيا
في الميدان، يجب أن ال نجعل إسرائيل تظن أننا نتناسى، ليس معنى ذلك أن هناك من يتناسى لكن 

 الشراكة والعمل الجماعي من الكل الفلسطيني ستكون فعالة وأقوى.

 س: ما المقصود بالمشاركة الواسعة؟

دون استثناء. لماذا يكون بيننا خالفات واختالفات وكل واحد في طريق، ج: شراكة الكل الفلسطيني، ب
 ومزايدات على بعضنا البعض. يجب أن يكون بيننا شراكة كاملة.

 24س: هل الشراكة التي تتحدثون عنها وتطالبون بها اآلن كانت موجودة حين تم وقعتم اتفاق أوسلو قبل 
 سنة؟

ن وقع االتفاق هناك من اعترض وهاجم، وهذا حّقهم أن يقولوا رأيهم. ج: لم يكن هناك أحد رافع السيف. حي
لكن لم يكن هناك معارضة مسّلحة لألمر على سبيل المثال. والكثير من األطراف رغم أنها كانت 
معارضة، كانت تقول "خلينا نشوف ونجرب". المطلوب اآلن أن نجلس جميًعا دون استثناء، ونتفاهم ماذا 

 نريد أن نفعل.

 س: نفعل ماذا.. ما هو الحل برأيك. كيف نخرج من النفق؟
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ج: أنا ال أرى أن هناك حاًل في المرحلة الحالية. وفي الظروف الحالية. إًذا ما هو الواجب. هو أن يتحد 
الفلسطينيون على موقف واحد. وأن يديروا شؤونهم سوية. بالشراكة. وأن يديروا مفاوضاتهم إذا كان هناك 

مواقف سياسية على قاعدة فهم مشترك. قد ال يكون هناك توافق مئة بالمئة. لكن هناك الحد مفاوضات أو 
األدنى المتفق عليه. بمثل هذه الشراكة، نحقق موقًفا عربًيا داعًما أكثر، نحقق موقًفا دولًيا متفهًما وداعًما 

هي برامجنا، وهذا هو فهمنا،  أكثر. حين يتحد الفلسطينيون بأّن هذه هي مواقفنا وهذه هي سياساتنا، وهذه
اعتقد أن األمور حينها ستكون أفضل. االجماع مهم. نريد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. حين 
نتوافق على ذلك ونضع خطًطا وبرامج، لكيفّية مواجهة إسرائيل، وكيف نتحدث في اإلعالم، وكيف نطّور 

 لم رغم أّنها جّيدة، كل هذا يكون بالشراكة واالتحاد.عالقاتنا مع العا

س: في ظل الوضع اإلقليمي الصعب. هناك مساع فلسطينية للبقاء في الساحة عبر المواجهة الدبلوماسية 
 وتدويل القضية. كيف ترى ذلك؟

كون لديه ج: بال شك أّن هذا عمل جّيد. وما تحقق في الحركة السياسّية جّيد. ولكن هذا بحاجة لكي ي
 قاعدة وطنية موحدة تحمله.

أين هو؟ أليس لدينا قرارات من األمم  242س: أال يوجد عندنا قرار التقسيم أين هو؟ أليس هناك قرار 
 المتحدة ومن مجلس األمن ضد االستيطان أين هي؟

حقيق أهدافنا، ج: يبقى كل ذلك في قاعدة النضال العريضة ومهامها الكبيرة إنجاز، وهذا قد يسّهل علينا ت
لكن يجب أن تكون في إطار موّحد، فتح تكون موحدة وقوية، أن تكون العالقة مع قوى المنظمة شفافة 
وواضحة. وكذلك الحال مع القوى األخرى مثل حماس والجهاد. إذا حصل ذلك، فهذا رافعة للعمل، لكن 

 دونه يبقى لديك ضعف.

حّل الدولتين إال هذه اإلدارة. كيف تقّيم هذه االستدارة  س: كل اإلدارات األمريكية كانت دائًما تتبنى
 األمريكية الحادة؟

ج: الموقف األمريكي الحالي غير مرضي، منحاز، هو منحاز بشكل أكبر من أي وقت مضى. الموقف 
األمريكي حسب رؤيتي في اإلدارة الحالية، منحاز تماًما، هم يتحدثون فقط عن شؤون إدارية. حكم ذاتي 

إبقاء الوضع كما هو على األرض، هو أمر واقع يجب التعايش معه. هذا تقريًبا هو فهم اإلدارة  دائم.
األمريكية الحالية للوضع. جاء مبعوثان أمريكيان إلينا ليستطلعا، ماذا يريدون أن يستطلعوا؟ بعد كل هذا 

لفلسطينية ويعرف مطالب الزمن يأتون إلينا لالستطالع؟! العالم من قبل التسعينات وهو يعرف القضية ا
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الفلسطينيين، اآلن تقولون استطالع؟ كل اإلدارات السابقة ومن بعد أوسلو أقّرت بضرورة قيام الدولة 
 الفلسطينية. لماذا هذه اإلدارة ال تريد ذلك؟

 س: إًذا ما العمل؟

ب أن يقول العرب ج: أنا ال أقول أن نرفع السيف على أمريكا. لكن على األقل أن يتم الحوار معهم، ويج
واألوروبيون ودول أخرى ألمريكا أّن هذا موقف خطير، ويغّير الوضع، وقد يكون له تداعيات على المنطقة 
ككل. أنت اآلن تنكر الحق الفلسطيني أو تتجاهله أو تريد تجزئته أو تمدده إلى أجل غير معلوم. حين ال 

كم ذاتي، الفلسطيني لن يقبل، والمفروض األصدقاء تعلن صراحة أّنك تريد دولة فلسطينية ما الحل لديك، ح
 في العالم ال يقبلون.

 س: هل تعتقد أّن حلم الدولة الفلسطينية انتهى واقعًيا؟

ج: ال لم ينته؛ ال حلم الدولة وال الحلم الفلسطيني؛ ال يمكن أن ينتهي، ونحن األصل، باقون على هذه 
 األرض.

 س: لكن االستيطان يبتلع كل شيء؟

ج: في التاريخ صالح الدين جاء من كردستان بعد مئة سنة وحرر القدس. وأخرج "الفرنجة". فبالتالي الحق 
 الفلسطيني ال يموت. هذه قضية شعب وتاريخ ال يمكن أن تنتهي.

 س: ما هي نصيحتك للخروج من النفق المعتم؟

ات الفلسطينية بحاجة للتوّحد والتنسيق ج: ال شيء يبدأ قبل أن نبدأ بالذات. السؤال الكبير: كيف أنا؟ الذ
زالة التباينات فيما بيننا حتى لو كان األمر صعًبا. ثانًيا يجب أن تحظى حركة فتح بمزيد من  بالعمل وا 
االهتمام، هي العمود الفقري وهي العنوان. إذا صلحت أمور فتح، يصلح أمور العمل الوطني الفلسطيني. 

ويجب أن نشرك العرب معنا رغم الظروف الصعبة. األهم يجب أن نكون يجب أن نعزز عالقاتنا الدولية، 
متواجدين على األرض. يجب أن نقاوم بطريقة، تعود علينا بالنتائج ال الخسائر، مع العلم أّنه ال يجوز أن 
نسقط أي شكل من أشكال المقاومة. ما هي الوسائل واألساليب التي يجب أن تتبعها في كل مرحلة. أنت 

ي مرحلة تحاول الوصول إلى حل من خالل الحوار والمفاوضات والمجتمع الدولي، هذا جّيد. لكن اآلن ف
نما  يجب أن تجعل مع دعائك "قليل من القطران". الشعوب ال تخوض معارك نضالية على سرير هزاز، وا 

ل: أنتم هناك مصاعب وتعب. حين ذهب أول وفد فلسطيني إلى بكين كان ماو تسي تونغ، واستمع لهم وقا
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تخوضون أصعب ثورة في التاريخ، ألنها أواًل على آبار النفط، وألنها مع ابنة الواليات المتحدة. فاحذروا، 
 ولتعلموا أّن ثورتكم عظيمة. 

 س: أنت اآلن بعيد عن المشهد السياسي.. لماذا؟

ج عن المسار، ال شك أن ج: نحن ملتزمون بهذه المسيرة، بدأناها مع من بدأوا. وال زلنا ملتزمين، ولم نخر 
هناك في القلب غصة، لكن مع ذلك نحن مستمرون في العمل، نحن ال نعمل لحساب شخصي وال ألحد، 

 الوضع الحالي صعب جًدا يحتاج إلى مشاركة الجميع.
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 عاًما.. ماذا قدمت "أوسلو" للفلسطينيين؟ 24بعد 

 2017\9\13فلسطين أون الين     عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
عاما من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية و)إسرائيل(، التفاقية، أوسلو، في العاصمة األمريكية  24بعد 

، تثور تساؤالت عما حققته االتفاقية لصالح الشعب 1993سبتمبر/ أيلول عام  13واشنطن، بتاريخ 
 حتالل المتصاعدة.الفلسطيني مقابل اإلنجازات اإلسرائيلية، وماذا تبقى منها في ظل انتهاكات اال

وتعتبر االتفاقية بمثابة نقطة تحول في مسار النضال الوطني ضد االحتالل، فقد نتج عن "أوسلو" إنهاء 
المواجهة المسلحة بين منظمة التحرير و)إسرائيل(، وميالد سلطة وطنية في الضفة الغربية وغزة تضم 

 .1967لة الفلسطينية على حدود عام أجهزة أمنية ومؤسسة للرئاسة ومجلسا تشريعيا كنواة للدو 

ونصت "أوسلو" على البدء في مرحلة مفاوضات الوضع النهائي بعد انقضاء المرحلة االنتقالية _ال تزيد 
عن خمس سنوات_ لتبحث بعد ذلك القضايا األساسية العالقة ووضع مدينة القدس، والمستوطنات، 

 .338و 242حدود، وذلك استنادا إلى قراري مجلس األمن والالجئين وحق العودة، والترتيبات األمنية، وال

 نتائج كارثية

وقال المحلل السياسي كمال عالونة، إن "لكل اتفاقية سياسية مبرمة بين طرفي صراع إيجابيات وسلبيات، 
ولكن بخصوص أوسلو فهي خطيئة كبرى ترتب عليها نتائج كارثية أدت إلى تراجع في مسيرة النضال 

 اف السلطة بدولة االحتالل على كامل تراب فلسطين باستثناء الضفة وغزة مقابل الشي".الشعبي واعتر 

وأضاف عالونة لصحيفة "فلسطين" "كان الجانب الصهيوني هو األقوى حيث نجح بفرض شروطه على 
طاقم المفاوضات الفلسطيني وسط انحياز أمريكي وتخاذل عربي، األمر الذي مكن االحتالل من تأجيل 

 فاق على القضايا المفصلية كاالستيطان والمعابر وعودة الالجئين واألسرى".االت

_  1994وتابع "نتج عن أوسلو أضرار اقتصادية عندما الحقت اتفاقية باريس االقتصادية _وقعت عام 
بها، وبذلك خضع االقتصاد الفلسطيني الهش وألحق باالقتصاد اليهودي القوي وتحكمت إدارة االحتالل 

تصاريح العمل للعمال، فضال عن القبول الفلسطيني ببقاء الشيكل االسرائيلي باعتباره العملة بمنح 
 الرسمية".
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وأشار عالونة إلى أن من أكبر خطايا "أوسلو" تمثلت في توفير الحماية األمنية للمستوطنين والمستوطنات 
اع عن أصحاب األرض الحقيقيين، اليهودية في الضفة وغزة سابقا، دون أن تتمكن أجهزة السلطة من الدف

 باإلضافة إلى تعزيز "أوسلو" لالنقسام الفلسطيني الفلسطيني بطرق مختلفة تضمنتها االتفاقية.

وقد نتج عن االتفاقية تقسيم األراضي الفلسطينية إلى أربع مناطق غير متجاورة )أ، ب، ج، د( وزعت فيها 
لسلطة، وكذلك ترتب على أوسلو القبول بفصل فلسطيني عام الصالحيات اإلدارية واألمنية بين االحتالل وا

 ، وفصلت كذلك بين الضفة وغزة.1967عن فلسطينيي عام  1948

 تعزيز االنقسام

بدوره، أكد الباحث في الشؤون اإلسرائيلية، عليان الهندي، أن )إسرائيل( عملت على إفشال االتفاقية 
ئي، في إشارة واضحة إلى أن "أوسلو" بمثابة مأزق يغرق به والتهرب من تنفيذ متطلبات مراحل الحل النها

 .1993الفلسطينيون منذ عام 

وقال الهندي لصحيفة "فلسطين" سخر االحتالل االتفاقية لتحقيق مكاسبه الخاصة، فسياسيا خففت عليه 
تصرف على  الضغط الدولي المطالب بحل القضية الفلسطينية، واقتصاديا قللت النفقات المالية التي كانت

اإلدارة المدنية في غزة والضفة قبل االتفاقية، مبينا أن النتائج المترتبة على "أوسلو" تشير إلى وجود قصور 
 نظر فلسطيني في قراءة الفكر اإلسرائيلي.

وأضاف الهندي "منذ توقيع االتفاقية لم تتوقف عمليات بناء المستوطنات ومصادرة األراضي وتعزيز وجود 
داريا لسيطرة االحتالل ف ي مدينة القدس أو عمليات االعتقال والمداهمة داخل المناطق الخاضعة أمنيا وا 

 السلطة"، مشيرا إلى أن "أوسلو" ساهمت في تعزيز االنقسام بين الضفة وغزة.

وأكدت اتفاقية أوسلو على جعل الحدود مفتوحة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي في مناطق الضفة فقط، 
فصلت بين األخيرة وقطاع غزة عبر المعابر _البرية والتجارية_ الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة،  بينما

 مما شكل معاناة في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية تفاقمت مع مرور الوقت.

 مهمة صعبة

"حققت أوسلو مكاسب  وعن سبل الخروج من مأزق أوسلو، تحدث المحلل السياسي سميح حمودة، بالقول
للجانب اإلسرائيلي على حساب إنجازات محدودة للفلسطينيين، في ظل تشتت الرؤية الفلسطينية تجاه 

 االتفاقية وعدم توحد المواقف الوطنية، األمر الذي يصعب مهمة التخلص من تداعيات أوسلو".
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قوته من االحتالل اإلسرائيلي والنظام وقال حمودة لصحيفة "فلسطين": "االتفاقية أوجدت واقعا جديدا يستمد 
الدولي والدول العربية، في ظل تقبل أطراف فلسطينية لمخرجات االتفاقية والتأكيد عليها مقابل جماعات 
ترفضها وتصر على استرجاع الحقوق"، موضحا أن "الصراع ضد أوسلو سيكون فلسطينيا داخليا وفلسطينيا 

 إسرائيليا وفلسطينيا دوليا".

إلى أن الخروج من مأزق "أوسلو" مرتبط بحدوث تغيير كبير في موازين القوى في منظمة التحرير،  وأشار
وانتهاء هيمنة الويالت المتحدة على المنطقة العربية وشؤونها، كون أن الجانب األمريكي يرى أن االتفاقية 

 تحقق مكاسب لالحتالل اإلسرائيلي.

 

  تم بحمد هللا


